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A I.7 REPSOL BUTANO 

A I.7.1.- Instalazioen deskribapena 

 
A I.1.7.1.1 Identifikazioa eta datu orokorrak 
 
 

REPSOL BUTANO, SA, Santurtziko lantegia 

 
IZEN SOZIALA 

 
REPSOL BUTANO, S.A. 
Jose Abascal kalea, 4 
28003 Madril 

 
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUA 

 
REPSOL BUTANO, SA, (Santurtziko lantegia) 
Santurtzi-Zierbena errep.,  2. km. 
48980 Santurtzi (BIZKAIA) 
Tel. 944 201 200. Faxa: 944 201 237. 

 
JARDUERA 

 

Deskribapena: Petrolioaren gas likidotuen hornidura egiten, biltegiratzen, ontziratzen, 

garraiatzen eta merkaturatzen dituzte. Jarduera Ekonomikoen Sailkapen 
Nazionalaren (JESN) arabera sailkatutako jarduerak, 40.20 kodearekin. 
 

 
 

Kanpoko larrialdietako Plan honen xede den REPSOL BUTANO SA lantegia 

Santurtzin dago eta 74.000 m2 inguruko azalera du. 

REPSOL BUTANO SA lantegiaren inguruko puntu zentralaren koordenatu geografikoak eta 

UTM koordenatuak honako hauek dira:  

 

Koordenatu geografikoak 

Luzera Mendebaldea 
Latitudea Iparraldea 

 
3º 1’ 16’’ 
43º 30' 43" 

 

UTM proiekzioa (m) 

"Y" ordenatuak 

"X" abzisak 

 

4.799.040 

495.258 
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Instalazioetara N-639 errepide nazionaletik sartzen da, 3. kilometroaren parean. Santurtzi-Bilbo 

tren-linea 50 metrora igarotzen da eta Santurtziko kanpo-portua 80 metrora dago; biak ala biak 

iparraldean. 

 

A I.7.1.2. Instalazioen eta prozesuen deskribapena 
 

A I.7.1.2.1. Instalazioak 

Lantegia 74.000m2-ko lautada batean eraikita dago, eta harlangaitzezko hormekin eta 2,5 m 

luzeko sare txirikordatu batekin erabat itxita dago. Azaleraren % 10 inguru dago eraikita. 

Instalazioetan honako eraikin hauek daude: 

� Bulegoak eta gizarte-zerbitzuak bi solairutan. Bulegoen behe solairuan txertatutako 

atezaindegi bat, Harlangaitzez eginda daude eta hormigoiz estalita. 

� Biltegia, garajea eta tailerra solairu bakarrean. Harlangaitzez eginda daude eta uralitaz 

estalita. 

� Ontziratze-nabeak, eraikuntza metalikoekin eginak eta txapazko estalkiekin. 

� Bonba- eta konpresore-aretoak, eraikuntza metalikoekin eginak eta txapazko 

estalkiekin. 

A I.7.1.2.2. Prozesuak 

Repsol Butano SA enpresaren Santurtziko lantegian jarduera hauek egiten dira: petrolioaren 

gas likidotuen biltegiratzea, manipulazioa eta banaketa, ontziratuta eta ontziratu gabe. 

Hornitzen diren petrolioaren gas likidotuak butanoa eta propanoa dira modu komertzialean, 

baita horien nahasketak ere. 

Establezimenduan bi eragiketa nagusi egiten dira. 

1) Petrolioaren gas likidotuen (butanoa, propanoa eta nahasketak) ontziratzea hainbat 

edukieratako botiletan.  

2) Biltegiratze-gordailuen eta zisterna-kamioiak edo gasbideak bezalako garraiobideen 

arteko ontzi-aldaketa. 

Jarraian, jarduera horiek deskribatuko dira labur-labur: 

 

Petrolioaren gas likidotuak petrolioa destilatzetik lortutako hidrokarburoak dira eta erregai gisa 

erabiltzen dira nagusiki. Modu komertzialean, nahasketa gisa hornitzen dira taulan adierazitako 

proportzioekin. 

 

(% bolumenean) Propanoa Butanoa 

Hidrokarburoak C2 2,5 max. 2 max. 
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Hidrokarburoak C3 80 min. 20 max. 
Hidrokarburoak C4 20 max. 80 min. 
Hidrokarburoak C5 1,5 max. 1,5 max. 
Olefinak guztira 35 max. 20 max. 
Diolefinak (ppm) 1000 baino txikiagoa 1000 baino txikiagoa 
 

Ibilgailuetarako nahasketa bat ere hornitzen da proportzio honekin: butanoa % 70 eta propanoa 

% 30. 

Petrolioaren gas likidotuen irakite-tenperatura dela-eta (gutxi gorabehera, 0º C butanoa eta -42º 

C propanoa), giro-tenperaturan substantzia gaseosoak dira, baina egoera likidoan manipulatzen 

dira, eta, beraz, tenperatura bakoitzari dagokion lurrun-presioaren pareko presiopean egon 

behar dute. 

Lantegian bi eragiketa egiten dira nagusiki. Bata, petrolioaren gas likidotuen (butanoa, 

propanoa eta horien nahasketak) ontziratzea da hainbat edukieratako botiletan, 

eta, bestea, biltegiratze-gordailuen eta zisterna-kamioiak edo gasbideak 

bezalako garraiobideen arteko ontzi-aldaketa. 

Oro har, Repsol Butano lantegietan gauzatzen diren jarduerak eta, hain zuzen, aurrerago 

deskribatuko direnak, hauek dira: 

- Ontziratzea 

- Ontzi-aldaketa; horren baitan, eragiketa hauek egin daitezke: 

� Ontziratze-aldaketa 

� Zisternak kargatzea/deskargatzea 

� Petrolioaren gas likidotuak hartzea gasbidetik (findegitik)  

� Hozketa 

- Zerbitzu lagungarriak. 

- Petrolioaren gas likidotuei usaina jartzea. 

-  

 

Ontziratzea 

Ontziratze-eragiketak planoetan izen hori daukan nabean egiten dira. Oro har, Repsol Butano 

establezimenduetan petrolioaren gas likidotuak ontzi mota hauetan ontziratzen dira: 

 

 

Edukiera (L) Produktua 
Pisu garbia 

(Kg.) 
Izendapena 

26 Butanoa 12,5 UD 125 
12'3 Butanoa 6 UD-60 
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26 Propanoa 11 UD 110 

26 
Auto 

nahasketa 
12 K 120 

83 Propanoa 35 I 350 
 

Ontzien eraikuntza-ezaugarri nagusiak honako hauek dira: 

 

Ontzi motak UD 125 UD 60 I 350 

Kanpoko diametroa mm 300 290 300 
Altuera Mm 475 380 1.430 
Pisua hutsean Kg 13,9 7'22 35 
Proba-presioa Kpa 3000 1500 3000 
Lodiera Mm 3,2 1'9 3,2 

 

Balbularen gorputzean segurtasun-balbula bat dago 25-28 bar-eko tara zehaztuta daukatenak, 

UD 60 ontzia izan ezik, haren tara 12-14 bar-ekoa baita. 

26 l-ko ontziak produktu desberdinekin ontziratzea zirkuitu automatikoetan egiten da eta 

jarraian azaltzen diren eragiketak egiten dira. 

Ontzi hutsak 35 botilako kaiolatatik ateratzen dira eta nabe osoan zehar garraiatzen dituzten 

mantentze-kateetara igarotzen dira. 

Botila akastunak edo pintura egoera txarrean dutenak nabetik ateratzen dira, mantentze-

lanetako kanpoko tailerretara bidaltzeko. 

Jarraian, botilaren estankotasun-juntura dagoela eta ondo dagoela egiaztatzen da, eta 

aurkitutako akatsak zuzentzen dira. 

Jarraian, bideo-kameraren irakurgailu bikoitz batek botilaren tara eta azken birzigilatzearen 

urtea irakurtzen ditu; azken hori, ontziaren ekuatore-gunean barra-kode batekin markatuta 

dago. Ondoren, ordenagailu zentral batera bidaltzen ditu datu horiek, bertan lantzeko, eta 

botilak betetzen dira edo iraungita daudenak birzigilatzera bidaltzen dira. 

Botilak betetze-karruselean sartzen dira; hain zuzen, 40 baskula elektronikoz osatuta dago. 

Baskulen gainean jartzen dira botilak eta ontziratze-eragiketa hasten da karrusela biratzen ari 

dela. 

Petrolioaren gas likidotua karruseletara bidaltzen da biltegiratze-gordailuetatik, bonba 

zentrifugoen bidez. 

Karruselaren bira osatzen den heinean, botilak kanporatu egiten dira eta birpisatze dinamikoko 

baskula elektronikora igarotzen dira. Baskula horretan egiaztatzen da ontziratutako 

zenbatekoaren zehaztasuna eta zuzenak ez direnak baztertu egiten dira. Azken horiek nabe 

bereko ontzien berregokitze-tailerrera garraiatzen dira. 
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Ontzien berregokitze-tailerrean balbula ordezkatu behar zaien botilak husten dira eta 

produktuaren pisua doitzen da, karruselaren irteerako birpisatzean baztertu diren botilak berriz 

betez edo behar den kopuruan hustuz. 

Ondoren, detektagailu batekin balbularen eta ontziaren goialdeko estankotasuna egiaztatzen 

da, eta ihesa duten botilak bereizi egiten dira. Gainera, estankotasun-balbula dagoela 

egiaztatzen da berriz, erregulatzailea akoplatzeko. 

Jarraian, garbitze-tunel batera bideratzen dira ihes- eta juntura-kontroletan onartutako botila 

guztiak, eta presioko urarekin garbitzen dira. 

Azkenik, plastikozko zigilua jartzen da eta botilak kaioletan sartzen dira, garraiatzeko. 

6 kg.-ko butano-botilen ontziratzea 2 baskula elektroniko egonkorretan egiten da, eskuzko eta 

banakatutako trataerarekin.  

Botila akastunak edo pintura egoera txarrean dutenak nabetik ateratzen dira, mantentze-

lanetako gunean edo kanpoko tailerretan lantzeko. Bete baino lehen, botilaren estankotasun-

juntura dagoela eta ondo dagoela egiaztatzen da, eta aurkitutako akatsak zuzentzen dira. 

Botilak bete ondoren, berriz pisatzen dira eta junturaren estankotasuna eskuz egiaztatzen da, 

eta, amaitzeko, botila bakoitzean zigilua jartzen da.  

83 l-ko botilen ontziratzeari dagokionez, 35 botilako kaioletatik ontziak atera ondoren, 8 baskula 

elektroniko erdiautomatiko egonkorren gainean ontziratzen dira. Botilak bete ondoren, berriz 

pisatzen dira eta estankotasuna egiaztatzen da eskuz. 

Konponketa-gunean, balbula ordezkatu behar zaien botilak husten dira eta pisua doitzen da 

botilak berriz betez edo hustuz, pisu zuzena izan arte. Botila akastunak, pintura egoera txarrean 

dutenak edo berriz zigilatu behar direnak, nabetik ateratzen dira, mantentze-lanetako kanpoko 

tailerretara bidaltzeko. 

Instalazioaren errendimendua orduko 140 botilakoa da.  

Lantegiko maniobra-patioan 20.000 UD botila eta I. motako 2.500 botila 

biltegiratu daitezke. 

 

Ontzi-aldaketak 

Ontzi-aldaketako eragiketek lantegian egiten diren petrolioaren gas likidotuen mugimendu oro 

hartzen dute baitan, hala nola garraiobideen zamalanak, biltegiratze-gordailuetatik ontziratze-

nabeetara bidaltzea, gordailuen arteko ontzi-aldaketa, hozketa, etab. 

 

Eragiketa horietarako, Repsol Butano lantegiek honako ekipamenduak dituzte: 

- Bonbak : 
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Marka Mota Potentzia Emari max. Presioa Unitateak 

HALBERG HEGQ-8005 20 ZP 50 m3/h 15 bar 4 
HALBERG HEGA-5005 40 ZP 70 m3/h 15 bar 4 
SIHI CEHK-5106 15 ZP 35 m3/h 15 bar 2 

 

- Konpresoreak: 

Marka Mota Potentzia Unitateak 

SABROE SMC 4 100 50 ZP 2 
SABROE SMC 10 100 125 ZP 2 
SABROE BFO 4 10 ZP 1 

 

Ontziratze-aldaketa 

Butanoa UD125 motako botiletan ontziratzeko, likidoa biltegiratze-gordailuetatik 

nabera bidaltzen da HEGA 5005 bonben bidez, gehienez ere  70m3/h-ko 

emariarekin eta 15 bar-eko presioarekin. Itzulera-lerro bat dago, eta fluxua erregulatzen duten 

balbulen bidez gordailuetara itzultzen du ontziratze-zirkuituan geldialdiak egoteagatik sortu 

daitekeen petrolioaren gas likidotuen gehiegizkoa. 

I-350 motako botilak propanoz betetzen dira CEHK 5106 bonben bidez, 30 m3/h-ko 

emariarekin eta 15 bar-eko presioarekin. 

K-120 motako botilak ibilgailuetarako nahasketaren betetzen dira, % 70 butanoz eta % 30 

propanoz osatuta, HEGA 5005 bonben bidez. 35 m3/h-ko emaria da eta 15 bar-eko presioa. 

UD60 motako botilak butanoz betetzen dira HEGA 5005 bonben bidez, 2 m3/h-ko 

emariarekin eta 15 bar-eko presioarekin. 

Produktua ontziratze-nabera sartzeko lerroetan, urrutiko berregokitze hidraulikoko mozketa-

balbulak daude. 

Zisternak kargatzea/deskargatzea 

Zisternak kargatzeko/deskargatzeko instalazioa 4 karga-puntuk osatzen dute. Puntu bakoitzean 

bi beso artikulatu daude; bat, 2"-koa likido-faserako eta bestea, 1 ½” -koa gas-faserako. 

Eskuzko balbulez gain, beso bakoitzak urrutiko berregokitze hidraulikoko balbula bat dauka. 

Zisterna kargatzeko, honako eragiketa hauek egiten dira: 

Zisterna lantegian sartzean, pisatu egiten da, eta bolumenaren eta hondakin-kargaren arabera, 

kargatu beharreko produktu-kopurua zehazten da. Zisterna karga-puntuan jarrita, immobilizatu 

egiten da altxagarrien bidez, eta gidariak kontaktu-giltzak ematen dizkio terminaleko eragileari. 

Jarraian, konexio ekipotentziala konektatzen da elektrizitate estatikoa deuseztatzeko, eta hori 

balego, zamatzeko egiturari finkatzen zaizkio zisternak azkar berregokitzeko balbulen aginteak, 

lekualdaketaren edo larrialdiren bat gertatuz gero, barruko balbulak blokea daitezen. 
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Bi besoak dagozkien zisternaren ahoei konektatzen zaizkie akoplamendu lehorren bidez, eta 

balbulak ireki ondoren, kargari ekin dakioke. Produktua HEGQ 8005 bonben bidez bultzatzen 

da, zisternako presioa kanporatzen da SMC 4 100 konpresoreen bidez eta gordailuetara 

bidaltzen da. 

Deskarga eragiketa egiten da konpresoreen bidez presio-aldaketa bat sortuz zisternaren eta 

produktua bidaliko den biltegiratze-gordailuaren artean. 

Zisterna baskulan kargatzen da, eta une oro jakiten da zein den karga-maila. Betetze-ebaketa 

automatikoa da. 

Karga amaitu ondoren eta lantegitik atera baion lehen, zisterna kargatzen da karga begiratzeko 

eta ibilgailuaren dokumentazioa egiaztatzen da. 

Eragiketa guztiak azterketa-zerrenda batean jasota daude, eta azterketa hori gidariak eta 

terminaleko eragileak bete behar dute. 

 Terminalaren errendimendua  250 m3/h-koa da. 

 Lantegian 24 zisterna kargatzen/deskargatzen dira egunero batez beste. 

Petrolioaren gas likidotuak gasbidetik hartzea 

Lantegia PETRONOR enpresaren findegiari lotuta dago gutxi gorabehera 12000 m luzeko 

lurpeko gasbide baten bidez, eta 8" diametroko hodi batez osatuta dago. Gasbidearen 

muturrean urrutiko agintea duten berregokitze hidraulikoko balbulak daude. 

 Deskarga-emaria findegiaren araberakoa da, eta batez beste 110 T/h-koa da. 

 2003ko urteko mugimendua 165.024 tonakoa izan zen. 

Hozketa 

E-2.001R eta E-2.002R esferetan propanoa erdi-hoztuta biltegiratu daiteke 0-5º C-ko 

tenperaturan. Hozketa-unitatea 125 ZP-ko 2 SABROE konpresorez osatuta dago, baita 

xurgatze-bereizgailuz, kondentsaezin-bereizgailuz eta 2 lurrungailu-kondentsadorez ere, 

propanoa kondentsatzeko. Automatikoki funtzionatzeko beharrezkoak diren gailuz hornituta 

dago. 

Usaina jartzea 

Butanoa nahiz propanoa substantzia usaingabeak dira, eta, beraz, produktu horien ihesak 

antzemateko, etil merkaptanoaren proportzio txiki bat jartzen zaie. Hain zuzen, fluidoari usaina 

ematen dio likido horrek. Repsol Butano lantegiak bi gordailu ditu etil merkaptanoa 

biltegiratzeko; bata,  2.7 m3-koa eta bestea, 0,6 m3-koa. 

 

Zerbitzu lagungarriak 
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Lantegiak aire konprimituko ekoizpen-zentral bat dauka 75 ZP-ko 3 KAESSER konpresorerekin 

eta hainbat gunetatik banatzeko sare bat ere badauka. 

Energia elektrikoa TAn jasotzen da eta transformazio-estazio bat dago, 1.000 

Kva-ko 2 transformadorerekin. Instalazio elektrikoa Tentsio Baxurako Araudi 

Elektroteknikoaren eta MI BT 026 Jarraibide Tekniko Osagarriaren arabera eginda dago 

(2003tik aurrera, Tentsio Baxurako Araudi Elektronteknikoa 842/2002 Errege Dekretuaren 

arabera eta MI BT 029 Jarraibide Tekniko Osagarria) su hartzeko edo lehertzeko arriskua duten 

lokalen instalazioetarako. Arestian aipatutako Jarraibide Tekniko Osagarriaren arabera, butano 

eta propano gas komertzialak IIB taldean eta T 2 tenperatura-motan sailkatuta daude. 

 

A I.7.2. Ingurunearen deskribapena 

A I.7.2.1. Biztanleria 

REPSOL BUTANO SA enpresaren Santurtziko Lantegitik hurbil dauden eta pertsonak bizi diren 

hirigunerik garrantzitsuenak Santurtzi eta Zierbena dira. 

Santurtziko udalerriko batez besteko biztanleria-dentsitatea 6.551,8 biz./km2 da, 

zuzenbidezko biztanleria 47.153 biztanlekoa da eta 7 km2.-ko azalera dauka. 

A I.7.2.2. Ingurune teknologikoa 

Santurtzin, Repsol Butano SA lantegia ez da industrialde kimikoaren zati, eta Istripu Larriei 

buruzko araudiaren arabera sailkatutako beste instalazio batzuetatik urrun dago; beraz, 

industrialdea eta azpi-industrialdea erakunde bera dira. Hurbilen dauden instalazioak hauek 

dira: 

� Iberdrola Zentral Termikoa. 

� CLH. 

 

SARBIDEAK 

Instalaziotik hurbilen dauden errepideak hauek dira: 

ERREPIDEA DISTANTZIA (1) HELBIDEA 

N-639 5 m Iparraldea 

(1) Distantzia lerro zuzenean biltegiratze-instalazioaren mugetatik. 
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SISMIZITATEA 

NCXSR-02 Eraikuntza Sismoerresistentearen Araua onartzen duen 2002ko irailaren 27ko 

997/2002 Errege Dekretuaren arabera, lantegiko instalazioek garrantzia berezia dute1; izan ere, 

substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko 

neurriak onartzen dituen 1999ko uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuaren aplikazio-

eremuan daude. 

Estatuko arriskugarritasun sismikoa arriskugarritasun sismikoaren maparen bidez zehazten da. 

Inguruko oinarrizko azelerazio sismikoa aintzat hartuta (0,04 g baino txikiagoa da ab) 

kontuan izan beharko dira ezegonkorrak izan daitezkeen lursailen sismoaren balizko ondorioak. 

Instalazioen diseinuan kontuan hartutako sismizitatea NCSR-O2 arauaren araberakoa izan da. 

 

A I.7.2.3. Ingurune naturala, historikoa eta kulturala 

Elementu natural nagusietarako distantziak hauek dira: 

 

ELEMENTU NATURALA DISTANTZIA HELBIDEA 

Ceballos lurmuturra 250 m Mendebaldea 

Kantauriko mendilerroa 100 m Iparraldea 

Bilboko ibaiadarra 1000 m Ekialdea 

Serantes mendia (451 m-ko altuera) 0 m Hegoa 

Distantzia lerro zuzenean lantegiaren mugetatik. 

 

                                                 
1 Lurrikarengatik hondatutako eraikuntzak, ezinbesteko zerbitzu bat eten dezaketenak edo ondorio katastrofikoak izan ditzaketenak. 
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A I.7.3 Substantziak eta produktuak 

Ondorengo taulan jasotzen dira establezimenduan dauden substantziak edota produktuak 

1254/1999 Errege Dekretuaren arabera sailkatuta. Substantzien kategorien araberako ratioek 

baitan hartzen dituzte batukarietan taulako substantzia guztiak, eta ez 1. eranskineko atari-

mailetara iristen direnak soilik, Jakinarazpenaren inprimaki ofizialeko 7. oharrean adierazten 

den moduan. 

Gai-motak (2) 
UN zk. CAS 

zk. (3) 
Gaiaren izena 

(4) 
Gehienezko kop. 

(tonak) (5) 

Ratioa (6) 

Col. 2 Col. 3 

Eranskinaren 1. zatia edo 
eranskinaren 2. zatiko 
kategoria: -1 Oso toxikoa -
2 Toxikoa -3 Erregarria-4 
Leherkorra(a) -5 
Leherkorra (b) -6 Sukoia-
7.a Oso sukoia -7.b Likido 
oso sukoia -8 Izugarri 
sukoia -9i R50 -9ii R51 eta 
R53 -10i R14 edo R14/15 -
10ii R29  

1. zatia  
1965 
 68512-91-4  

Butanoa 2500 50  12.5  

1. zatia  
1965 
68512-91-4  

Propanoa 3000 60  15  

      

      

      

      

      

Gai-ratioa (7)  

 

Toxikoak (1., 2. kategoriak)  
2. zutabeari 
dagokionez  

 
3. zutabeari dagokionez  

Ekotoxikoak (9. kategoria)  
2. zutabeari 
dagokionez  

 
3. zutabeari dagokionez  

Sukoiak (3., 4., 5., 6., 7a., 7b. eta 8. kategoriak)  
2. zutabeari 
dagokionez: 110  

 3. zutabeari 
dagokionez: 27,5  

 
1) 2. zutabeko atalase-balioen %2 gaindi dezaketen balizko gai guztien zerrenda (lehengaiak, bitarteko produktuak edo 
amaituak, azpiproduktuak, hondakinak edo kontrola galduz gero sor daitezkeenak). 
(2) Adierazi: "1. zatia" I. eranskinaren zati horretan sartzen bada, edo zatiko gaiaren kategoria. 1. zatian sartzen ez 
diren gaiei dagokienez, 2. zatia aplikagarri zaien kategoria guztien erreferentziak adierazi beharko dira. 
(3) UN zenbakia: gai arriskutsuen garraioari aplikatutako sailkapena. CAS zenbakia: "Chemical Abstract Services" 
delakoko erregistro-zenbakia. 
Produktu bakoitza identifikatzen du. 
4) Gaiaren izen teknikoa. 
(5) Egoera okerrenean egon daitekeen kopuru handiena. 
(6) qx/Qx balio haztatua (qx = gai arriskutsu baten gehienezko kopurua eta Qx = gai horren atalase-balioa 2. edo 3. 
zutabean). 
(7) 1. eranskineko atalase-balioetara heltzen ez diren kopuruen batura haztatua: q1/Q1 + q2/Q2 + (q = gai 
arriskutsuaren gehienezko kopurua eta Q = 2. edo 3. zutabeko atalase-kopurua). 
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Repsol Butano SA enpresaren Santurtziko lantegiak 1254/1999 Errege Dekretuaren xedapenak 

bete beharko ditu instalazioetan petrolioaren gas likidotuak baititu araudi horrek ezarritako 

atalase-mailatik goragoko kopuruetan. 

Adierazi behar da ibilgailuetarako nahasketa ez dela deskribatzen butanoz eta propanoz 

bakarrik osatuta dagoelako eta haien ondorioak ez baitira izango inoiz propanoarenak baino 

handiagoak. 

Arestian aipatutako substantziez gain, lantegian beste produktu batzuk ere badaude kopuru 

txikietan, beharrezkoak baitira prozesu lagungarriak gauzatzeko, hala nola usaina jartzea eta 

eskorgetarako eta larrialdietako ekipamenduetarako erregai-hornikuntza. Gai horien artean 

daude, besteak beste, etil merkaptanoa, gasolioa edo pinturak. 

 

SAILKATUTAKO SUBSTANTZIAK DITUZTEN BILTEGIRATZE-GORDAILUEN 

ZEHAZTAPEN MEKANIKOAK 

 

Repsol Butano lantegian bi biltegiratze-gordailu mota daude, esferikoak eta zilindriko 

horizontalak. Taula honetan adierazten dira produktu bakoitza espezifikoki biltegiratzen diren 

gordailuak: 

 

BILTEGIRATZE-GORDAILUEN LABURPEN-TAULA 

Substantzia Zenbakia 
Unitateak eta 

forma 

Bolumena (m3) 
Biltegiratze- 
baldintzak 

Bestelakoak 

Gordailu 
bakoitzeko 
edukiera. 

Betetze-
maila 
(%) 

Gordailuen 
diseinuaren datuak 

Propanoa 

101-102 
2 zilindro 
L = 15.8 m 

115 85 
Giro-
tenperatura 
Dagokion lurrun 
P 

Zilindroak: 

P diseinua = 20 

Kg./cm2 

P proba = 30 

Kg./cm2 

201-212 
12 zilindro 
L = 23,963 m 

213 85 

2001-
2002 

2 esfera 
bero-isolatzaile 
Øbarnekoa =15,6 
m 

2.000 85 
T=0-5ºC 
Dagokion lurrun 
P 

Esferak: 

P diseinua = 10 

Kg./cm2 

P proba = 15 

Kg./cm2 Butanoa 

1001 
Esfera 1 
Øbarnekoa =12,25 
m 

1.000 85 Giro-
tenperatura 
Dagokion lurrun 
P 

2003-
2004 

2 esfera 
Øbarnekoa =15,6 
m 

2.000 85 

*Zenbatekoak kalkulatuta daude kontuan izanda Effects 8 programak emandako dentsitateak: Propanoa (5ºC): 
523,81 Kg./m3, Propanoa (14ºC): 510,76 Kg./m3, Butano (14ºC): 585,7 Kg./m3 
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ESTABLEZIMENDUKO KUTXETEN DESKRIBAPENA 
 

Ez dago kutxetarik lantegian, eta, beraz, ez da egokia atal hau garatzea. 

 

HODI-AZPILAK ETA FLUIDO-EROAPENAK, INSTALAZIOAK BEREZKO DITUENAK EDO 

BESTE BATZUEKIN LOTZEKO DIRENAK 

Petrolioaren gas likidotuak garraiatzeko hodien ezaugarriak hauek dira: 

- Karbono-altzairua soldadurarik gabe 

- 53. materiala, B maila, edo API 5 L, B maila. 

- Schedule 40 edo 20   

 Konexiorako bridak PN40, DIN2527 dira. 

 

Erantsitako planoan adierazten dira hodiak doazen azpilak, horien diametroak eta isolamendu-

balbulak. 
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BASCULAS
DI NAMI CAS

CARRUSEL
  Nº 1

CARRUSEL
  Nº2

219 E

218 E

211E

212 E

217 E
216 E

210

73 1 73 3

73 2

211

213

212

22 1

22 3
22 2

22 6 E

22 1E

22 2 E

22 7 E

22 8 E

22 9E

21E5 22 E5

22 0

23 1E

23 7 E
23 6E

23 3
23 2

23 1

23 5 E

241

24 3
24 2

24 6 E

24 7 E

24 1E

24 5 E 115E

111E

117 E
116 E

112
113

111

704706

708

707

72 3

710

78 9

712

711

2
0

2

2
0

1

2
0

3

2
0

4

2
0

5

2
0

6

2
0

7

2
0

8

2
0

9

2
10

2
11

2
12

10
1

10
2

516

513

511

517

512

515

316 312

315
317

313

31156 6 56 1 56 2

56 7
56 3

56 5

55 6 55 1 55 2

55 5
55 7

55 3

54 6 541 54 2

54 5
54 7

54 3

53 6 531 532

53 5
53 7

53 3

52 6 52 1 52 2

52 5
52 7

52 3

702 701

801

802
803

804

BM02 BM01 BM03 BM02 BM01 BM04

CM01 CM03CM02

2001R 2002R 2003 2004

1001

PETRONOR

TERMI NAL  CI ST ERNAS

SAL A DE F RI O

SAL A DE BOMBAS DE G.L .P.

NAV E DE L L ENADO

BM06 BM07 BM08 BM09

2 0 C.V .

15  C.V . 4 0 C.V .

V ACI ADO

CMCC

50 C.V .

12 5  C.V .

BUTANO

PROPANO

FASE GASEOSA

RETORNO LI QUI DO

RETORNO

LI NEA CAL ORI FUGADA PARA CARGA FRI A

ASPI RACI ON GAS

Ga s

L iqu ido

Pu r g a  al  a ir e

REPSOL  BU TANO S.A.

FACTORIA DE SANTU RCE ( B IZKAIA)

DIAGRAMA DE FLUJO g.l .p .

Pl a n o

2 0 0 8

ab r i l

f ec h a

esca l a

1

TUBERI A PARA EL  CERTI FI CADO DE PRUEBA HI DRAUL I CA

LEYENDA

Se pa r a do r  l iqu id o
Se pa r a do r  d e  in c on de ns ab l es

703

72 2

72 0

72 1

72 5

72 4

BUTANO

PROPANO

Ca l o r if u g a d o

h  =  2 m

h  =  5m

h  =  5m

h =  5 m

h =  5 m

h  =  5 m

NOTAS

1 .-  Todas las  t uber ias que no t ienen  indic ada  la  

   la  c ota  es tan a nivel del suelo. 
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SAILKATUTAKO PRODUKTUEK HARRERA-GUNEAN ETA BIDALKETA-GUNEAN 

DITUZTEN BALDINTZAK 

Produktuak giro-tenperaturan hartzen eta bidaltzen dira, eta dagokien lurrun-presioan. 

BUTANOA 

INSTALAZIOA P ( kg/cm2) T ( º C ) Q ( t/h ) 

HARRERA 
Gasbidea eta zisterna-

kamioiak 
5 12 110 

AGIRI-

JAULKITZEA 
Zisterna-kamioiak 3 18 40 

 

PROPANOA 

INSTALAZIOA P ( kg/cm2) T ( º C ) Q ( t/h ) 

HARRERA Gasbidea eta zisterna-
kamioiak 

7 12 100 

AGIRI-

JAULKITZEA 
Zisterna-kamioiak 7 18 80 

 

Halaber, ontziak, etxeko botilak eta botila industrialak giro-tenperaturan daude eta dagokien 

lurrun-presioarekin.  

 

A I.7.4. Babeserako baliabideak eta instalazioak 
 

Egon daitezkeen istripuei aurre egiteko, Repsol Butano enpresan dauden 

prebentziorako eta babeserako baliabideak honako hauetan oinarritzen dira:  

- Suteen aurkako ur-sarea eta suteen aurkako borroka-materiala 

- Suteen aurrean babesteko, suteak antzemateko eta alarmarako bitartekoak. 

Ondoren, Santurtziko Repsol Butano instalazioan aurreikusitako prebentzioko, kontrolatzeko 

eta arintzeko neurriak zehazten dira. 

Era berean, establezimenduak sorospen-ibilgailu bat dauka, URO modelokoa. 

A I.7.4.1. Suteen aurkako babes-sistemak 

Suteen aurkako ur-sarea eta suteen aurkako defentsarako materiala 
 
Jarraian Suteen aurkako defentsarako sistema deskribatzen da. Sistema hori instalazio osoa 

hartzen duen antzemateko eta itzaltzeko sistema konbinatu batek osatzen du, pertsonen eta 

ekipamenduen segurtasuna zaintzeko. Suteen aurkako defentsarako sistema honen beste 

helburu bat da petrolioaren gas likidotuen ihesak kontrolatzea horiek zabaltzeko, kontzentrazio 

arriskutsuak saihestuz edo, hala badagokio, eremu ez-arriskutsuetara bideratuz, eta, halaber, 

biltegiratze-gordailuen edo arrisku bereziko eremuen hozketa. 
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Suteen aurkako defentsarako sistemaren aurreko sare-sistemarekiko egin den 

hobekuntzetako bat izan da petrolioaren gas likidotuen gordailuen 

erradiazioaren aurka babesteko ur-emaria 3 l/min. m2 ordez, 10 l/min. m2 izatea, eta 

hauts bihurtutako uraren bidez babesak zabaltzea bonba-aretoetara, ontziratze-nabeetara, 

zisternak kargatzeko lekura, petrolioaren gas likidotuen bonbetara eta abarretara. Hain zuzen 

horiek ez zeuden sistema hortaz hornituta lehen. 

Bestalde, Lantegiko Segurtasun Sistemei dagozkien seinale guztiak sartu dira sistema bakar 

batean, eremuko elementuak elkarren artean konektatuz eskuzko aginte-kontsola batekin 

(aginte-mahai sinoptikoa) eta ordenagailu batekin Kontrol Aretoan. 

Petrolioaren gas likidotuen biltegiratze-instalazioen segurtasunerako beste elementu batzuk ere 

badaude biltegiratze-gordailuetan instalatuta, eta Suteen aurkako defentsarako sistemaren 

eraginkortasunari laguntzen diote. Elementuak honako hauek dira funtsean: 

• Eragingailu oleohidraulikoko segurtasun-balbulak (Shand & Jurs). Balbula horiek 

biltegiratze-gordailuko sarrera guztiak ixten dituen fusible bat dute tenperatura jakin bat 

gainditzen duenean, edozein ontzi-aldaketako eragiketa etenez. 

• Segurtasun-balbulak gordailuetan. Dimentsionatutako presioa arintzeko balbulak, 

gutxienez, Presioko Aparailuen Araudiaren arabera, gordailuaren gainaldetik gertu 

dagoen sute baten balizko bero-ekarpena konpentsatzen duen nahikoa bolumenean 

produktua ebakuatu ahal izateko moduan. 

 

SUTEEN AURKAKO DEFENTSAKO INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 

Suteen aurkako defentsaren sistema orokorra arduratzen da lantegiko eremu desberdinak 

babesteaz suteak edo petrolioaren gas likidotuen ihesak egonez gero. Ura hornituko die, 

besteak beste, honako hauei: 

• Esferen ureztatze-sistema. 

• Gordailu horizontalen ureztatze-sistema. 

• Betetze-nabeen ureztatze-sistema. 

• Kamioiak zamatzeko lekuko ureztatze-sistema. 

• Bonba-aretoen ureztatze-sistema. 

 

Suteen aurkako defentsaren sistemaren oinarrizko osagaiak 

� Biltegiratze-tangak: 

Lantegiak 9800 m3-ko 3 ur-tanga ditu, elkarren artean konektatuta eta istripurik okerrenean ere 

gutxienez 3 orduz hornitzeko gai den ur-erreserbarako gaitasuna du guztira.  



     
 

SANTURTZI, ZIERBENA ETA BILBOKO PORTU AUTONOMOKO INDUSTRIALDEKO KLP, 2012ko abendua                                   17/69 

 

Tanga horietatik xurgatzen dute motobonba dieselek hainbat kontrol-postu urez hornitzeko. 

�  Suteen aurkako defentsako bonba-aretoa 

Honako hauek osatzen dute: 4 motobonba diesel, tankeetara birzirkulatzeko 

neurketa-sistema bat bonben kurbak egiaztatzeko eta horien aldizkako 

probetarako, elektro-bonba jockey bat suteen aurkako defentsako zirkuitu 

nagusian presioari eusteko eta aire-konpresoreen multzo bat sua antzemateko 

lerroetarako. Gainera, ponpaketa-estazio bakoitzak aireztatze-sistema bat dauka,eta ate 

automatizatuak izanez gero, edozein bonba martxan jarriz gero, kontrolatzaileak ate guztiak 

irekitzea eragingo luke. 

Motobonba diesel bakoitzak erregai-elikadura independentea dauka honako 

honez hornituta: erregai-gordailu dimentsionatu bat 5,07 l/kWinstalatuta, mayoratuta % 

5ean balizko lurrenketetarako eta beste % 5ean dekantaziorako. Gordailu horrek motobonbaren 

20 funtzionamendu-orduren kontsumo baliokidea dauka. 

Motobonben kontrol- eta aginte-koadroa NFPA-20 arauan adierazitako eta Repsol enpresako 

zehaztapenetan ezarritako betebeharren arabera diseinatuta eta fabrikatuta dago. 

Funtzionamendu-segurtasun handiena bermatzeko asmoz, hauek nabarmendu daitezke: 

• Funtzionamendu automatikoa kudeatzen duen automatak eskuzko funtzionamendu 

independentean jardutea. Jarduera horrek ahalbidetzen du abioa sistema automatikotik 

eta sareko presiotik independenteak diren pultsadoreen bidez. 

• Automata bidez eutsitako funtzionamendu automatikoa kudeatzen da bai sarean 

presioa jaisteagatik, bai sute kasuan eskaeragatik, bai kontrol-aretoan kanpoko 

aginduengatik, bai asteko abio-aginduagatik non bonbaren funtzionamendu zuzena 

egiaztatzen den. Horretarako, abioan jarri ondoren, tangetarako birzirkulaziorako uraren 

igarobidea kontrolatzen duen erauntsi-balbula irekitzea agintzen da, bonba martxan 

utziz 30 minutuz. 

Jarduera bat edo bestea egin ahal izatea kontrol-paneleko funtzionamendu hautagailuan 

kokapenak baldintzatuko du. 

Motobonbek abioko terraila-etxe bat daukate, eta funtzio bikoitza dute: 

a) Bonba bat abiaraztea ponpaketa-estaziotik bonbaren abio-presostatoa 

despresurizatzen duen balbula bat irekiz. 

b) Presostatoen funtzionamendua egiaztatzea suteen aurkako defentsaren sare nagusia 

despresurizatu beharrik gabe. 

Motobonbak ezin daitezke gelditu sistemak ura eskatzen jarraituz gero. Larrialdietako geldialdia 

tokian bertan egin daiteke, edo kontrol-aretotik. 
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Suteen aurkako defentsako bonba-aretoan dago Aire Konprimatuaren Sistema. 

Azken horren xedea da aire-presioari eustea suteak antzemateko zirkuituan 2 

Kg./cm2-tik gora. Sistema hori honetan datza: 

• 15 m3/h nominalen aire-konpresorea eta 5-7 bar-eko lan-presioa. 

• Aire konprimituaren biltegia. 

• 20 m3/h-ko aire-lehorgailua. 

• Iragazkia eta iragazkiondoa. 

�  Suteen aurkako defentsaren sarea: 

Sare-formako hodi-sare batez osatua urez hornitzeko suteen kasuan ureztatzeak hornitzen 

dituzten kontrol-postuak.  

Erabilitako hodien diseinu-kodea API-5L GR-B izan da, eta diseinu-presioa 16 

Kg./cm2 izan da. 

Hainbat norabide-balbula daude eta kokatuta dauden moduagatik, sareko edozein puntutan 

matxurarik izanez gero, matxura hori bakartu egin daiteke sareko gainerakoan zerbitzua eten 

gabe. 

Suteen aurkako defentsaren sarea zatirik handienean airekoa da, eta soilik lurpean sartu da 

eremuko ezaugarriengatik nahitaezkoa den lekuetan. 

�  Kontrol-postuak: 

Ondokoek osatzen dituzte: 

a) Erauntsi-balbula (fluxu-kontroleko VIKING balbula, H-1 modeloa) 

b) Ur- eta aire-trima erauntsi-balbularen kontrolerako eta probetarako. 

c) Iragazkiak, balbuletara eta ihinztagailuetara zikinkeria iristea saihesteko 

Kontrol-postuak arriskutik 30 m baino gutxiagoko distantzian daude eta hormigoi armatuzko 

pantaila baten bidez babesten dira. Izozte-arriskua duten eremuetan, kontrol-postuak etxola 

batean ezartzen dira. 

Suteen aurkako defentsaren sare nagusitik datorren ura kontrol-postu bakoitzera iristen da 

erauntsi-balbulak elikatzen dituen kolektore baten bidez. Kolektore horrek konporta-balbula bat 

dauka kontrol-postua sare nagusitik bakartzeko, baita 2" edo 4"-ko balbulak ere muturrean, 

husteko. 

Ur-kontsumoa arrazionalizatzeko, Viking balbula bakoitzak esfera erdia elikatzen du, eta, 

horrela, ura ekonomizatzen da esfera batean sutea egonez gero, inguratzen duten eta 30 m-ko 

erradioan dauden esfera erdiak soilik estaliz. 
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Viking fluxu-kontroleko balbula H-1 modeloak sarrera-kamera bat, irteerako bat eta pitzarazteko 

bat ditu. Sarrera- eta irteera-kamerak pitzaraztekotik bereizita daude txabeta eta diafragma 

baten bidez. Pitzarazteko kamera presurizatu egiten da sistemako uraren presioarekin, 

pitzaratzeko lerroaren bidez (trim). Lerro horrek iragazki bat, erregulazio-balbula bat eta 

eusteko balbula bat ditu. 

Eragiketa horretan, pitzarazteko kameran eutsitako presioak txabeta itxita edukitzen du bere 

asentuan, gainazal-desberdintasunagatik eta malgukiaren ekintzagatik. Sarrera-kamera irteera-

kameratik bereizten du txabetak, eta lehor eusten dio balbularen azpiko ur-sistemako hodien 

zatiari. 

Viking H-1 balbula ireki egiten da pitzarazteko kamera despresurizatzean, eta itxi egiten da 

kamera hori presurizatzean. Pitzarazteko kameraren despresurizaioa honela gerta daiteke: 

• Eskuz, kontrol-postuko balbula irekita 

• Urrutitik, elektrobalbula baten tentsio-elikadura moztuta (tentsio-etenaldiarekin irekita) 

• Suteak antzemateko sistema pneumatikoa egonez gero, bertan airea faltatzeagatik 

Esferen ureztatze-sistema:  

Sistemaren funtsezko ekipamenduak Factory Mutual erakundeak homologatuta daude suteen 

aurkako zerbitzurako. 

Osagai guztiak diseinatuta daude 12 bar-eko lan-presiorako. 

Esferen babesen egokitasuna, eta aurrerago deskribatuko diren gainerako babes-sistemarena, 

Repsol YPFren Ingeniaritza Zuzendaritzaren suteen aurkako defentsa areagotzeko 

proiektuaren ingeniaritza kontzeptualeko dokumentuaren arabera egin da, Repsol Butano 

enpresarako Segurtasuna Kudeatzeko Sistemaren PS-III-3e segurtasun-prozeduran adierazia. 

Era berean, 1492/1993 Errege Dekretuak eta errege-dekretu horretako prozedura- eta garapen-

arauei buruzko 1998ko apirilaren 16ko Aginduak ematen dituzte suteen aurkako gailuetarako, 

ekipamenduetarako eta sistemetarako, instalazioetarako eta ekipamenduen mantentze-

lanetarako eska daitezkeen betebeharrak. 

Araudi horretan adierazten da espezifikoki babes-mota bakoitzari aplika dakizkiokeen UNE 

arauak nahitaez betetzea gutxienez (hauts bihurtutako uraren kasuan, UNE 23501-NE 23507). 

Arau horik (NFPA-15 arauarekin bat etorrita funtsean) honako hau adierazten dute (UNE 

23503-89): 

- Erradiazio-beroaren aurkako babesa (Exposure protection); 5.3.2. kapitulua. Ontziak: 

“Ura aplikatuko da gordailuen gainazal bertikalera edo inklinatuetara, esposiziopeko eta 

bakartu gabeko gainazala 10,2 l/min m2 baino gutxiagokoa ez den deskarga-

dentsitatearekin. Pita bakoitzaren deskarga-dentsitatea areagotu egingo da kontuan 
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izanda lerradura eta akidura; azken kasu horretan, piten arteko distantzia bertikala ez da 

izango 3,5 m baino handiagoa..." 

Lerratutako urez bustitzen ez diren gordailu esferikoen edo zilindrikoen ekuatorearen 

azpiko gainazalak pita independenteekin babestu beharko dira..." 

Azaldutako horregatik, 10,2 l/min m2-ko dentsitatea aplikatzen da. 

1.- Antzemate pneumatikoa 

Erauntsi-sistemen presioa ihinztagailuen bidez egiten da. Azken horiek aire konprimatuko lerro 

batera konektatuta daude, sistemako hodien paraleloan dagoena eta hark eusten duena. 

Aukera hori honako honengatik egin da: 

- Babestu beharreko eremu altuenen altura estatikoak eragozten du antzemate 

hidraulikoa erabiltzea. 

- Ez daude elikadura elektrikoaren menpe funtzionatzeko. 

- Instalazioa deskarga-piten eta hodien sistemaren aldi berean egiten da. 

Erauntsi-sistemen antzematea erantzun azkarreko anpoila-ihinztagailuen bidez 

egingo da (Quick Response Sprinklers) aktibazio termikoaren sistemarekin. Haren 

garapen teknologikoak ahalbidetu du detekzio-azkartasuna detektagailu 

termobelozimetrikoek bezain ona izatea. 

Ihinztagailuak AISI 316 DN 15x1 Mm altzairu herdoilgaitzezko tubing bidez konektatzen dira, 

eta erauntsi-balbularen pitzarazte-kameraren presioa kontrolatzeko osagarrien eragingailu 

pneumatikora konektatuta daude. Sare hori aire konprimatuz elikatuta dago murrizketa-zulo, 

iragazki eta gainbegiraketako deflagrazioaren aurkako presostatoa dituen elikadura-sistema 

baten bidez; horrela, zeinahi detektagailu-jaurtiketak edo eskuzko helduleku sakatzeak presioa 

jaistea eragiten du antzemate-sarean, eta erauntsi-balbula irekitzeko bide ematen du. 

Sarea antzemate hermetikokoa izatean, atseden-kokapenean egotean, ez dago 

instrumentazioaren aire-kontsumorik, esferaren babesagatik. 

Esferen suteen aurkako babes-sistemak bertikalki instalatutako hodi zuzenen zatiak erabiltzen 

ditu. Hodi bakoitza goiko eraztun bati konektatu dago. 

Elikadurako hodi nagusia esferaren euskarri baten ondotik igotzen da, eta goiko eraztunari 

konektatzen zaio. 

Hodi bertikalak beste eraztun bati lotuta daude behealdean, eta sistemaren tentsioa egokitzeko 

balio du esferaren inguruan. 

Atal bakoitzaren erdiko puntua esferaren gainazalarekin kontaktuan egon daiteke; kasu 

horretan, plastikozko hodi babesle bat dago. 
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Hodi bertikalen norabide-aldaketetan egokitu daitezkeen euskarri bereziak jartzen dira, esferan 

eutsita babesleekin. Babesle horiek EPDM kautxu sintetikozkoak dira eta 

diseinatuta dauden moduagatik, esferaren gainazalean egiten duen presioak ez 

du gainditzen inoiz 1 Kg./cm2; hortaz, zuzenean esferen gainean aplikatzea 

ahalbidetzen du, isolatzaile sintetikoekin estalita. 

Euskarria, halaber, alturan egokitu daiteke, eta, esferaren zati tangentean, hodiak harekin inoiz 

kontaktuan ez egoteko moduan jar daiteke. 

Ihinztagailuak esferaren gainazalarekin 90º-ko antena motzen gainean muntatuta daude. Ontzi 

esferikoak babesteko diseinatuta daude bereziki horiek. Diseinu horrek aukera ematen du 

hodiak oso distantzia txikian izateko, esferari dagokienez. 125º-ko deskarga-angelua dute. 

Diseinuagatik,horien islagailuek esferaren bakartze-gainazalera izan behar duten 

gomendatutako distantzia  600-700 Mm-koa da. 

Goiko eta beheko eraztuna beroan egindako kurbatu bidez egiten dira akabera perfektua eta 

lodiera-uniformetasuna bermatzeko. Kurbatu ondoren, beharrezkoak diren zuloak egiten dira 

horietan muntatzeko beheranzko adarretara konektatzen diren “CLAMP TEE” artekatu 

desbideratze bereziak. 

Antzemate-ihinztagailuak esferaren goialdeko, behealdeko eta ekuatoreko zatietako hiru 

eraztunetan instalatzen dira. 

Beheko eraztunak ez du urik bideratzen, eta soilik multzoa eusteko eta tenkatzeko balio du. 

Beheranzko adarrak jatorriz galbanizatutako eta hotzean kurbatutako hodi-tarteen bidez egiten 

dira, muturretako batean, instalazioaren diseinuak behar duen angeluan.  

Adarren multzoa tenkatzen da, adierazitako moduan, tenkagailu berezi batzuen bidez. Horiek 

malgukiak dituzte eraztunetan giro-tenperaturen marjina handiaren eta esferaren betetze-

mailen baitan aplikatutako tentsioaren konstantzia bermatzearren. 

Esferaren euskarriak babestuta daude, hasieran zuzeneko deskargako ihinztagailuen bidez eta 

plataformaren gaineko 4 proiektoreekin zuzendutako deskarga-angelupean. Hanken 

behealdeko gunitatuak RF-180 babesa dauka. 

Erabilitako babesak ahalbidetzen du deskarga modu bertikalean deskargatzea, eta, beraz, ur-

kontsumoa murriztea lortzen da esferen parkeen kasuan su hartutako esferaren erradiazioari 

esponitutako ondoko esferetarako. 

 

 

2.- Deskarga-hodiak 
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Hodiak beroan galbanizatuta daude piten buxadura saihesteko korrosioak sortutako 

oxidoengatik hodiaren barruan uraren eta airearen arteko kontaktuagatik. 

Lurpeko hodien tarteak kanpotik babesten dira zinta bituminosa bikoitzarekin, hodi lehorren 

kasuan galbanizatuaz gain. Nahikoa sakon joaten dira, mekanikoki ez eragiteko. 

Hodiak instalatutako moduagatik ez da buxatzen sarrera edo eragozten zenbait osagairen 

eragiketa edo erabilera, esaterako eskailerena, korridoreena, pasaguneena, balbulena, etab. 

Sistemaren hodi lehorrek gutxieneko 1:200 malda dute, horien drainatze egokia bermatzeko, 

eta puntu baxuetan drainatze-balbula automatikoak dituzte. 

Hodiek drainatze nagusiko pitetarantz eta -balbuletarantz drainatzen dute kontrol-postuetan. 

Deskarga-pita edo -elementu berberek drainatzen ez dituzten sektoreetan, aire-hodiek 

drainatzen dute iris daitezkeen punturik baxuenetarantz, erabili ondoren sistema lehor uzteko 

asmoz ibilbide osoan. Drainatze-deskarga drainatze automatikoko balbulen (malgukia) eta Ø 1”-

ko eskuzko balbulen (bolazkoa) bidez egiten da elikadura-hodietan edo -adarretan, eta balbula 

automatikoen bidez muntangetan edo zorrotenetan, 6 m-ro ur-zutabearen drainatzea 

bermatzeko, eskuzko jarduerarik egin beharrik gabe. 

Hauts bihurtutako ur-hodien diametroa ahal bezain berdinena da. Ez dago 1 " baino diametro 

txikiagorik. 

Esferen ureztatze-sistema bi hemisferiotan zatituta dago, hargune bereiziekin. Ur-hargune 

bakoitza arestian deskribatutako Viking H-1 erauntsi-balbula batek kontrolatzen du. 

Gordailu zilindriko horizontalen ureztatze-sistema 

Gordailu zilindriko horizontalek ur-emari bat dute 10 l/min m2-ko hozketarako, 

ustez su hartutakoetarako nahiz ondokoetarako. 

Gordailu zilindriko horizontaletarako, erauntsi-balbula bakoitzak 2 edo 3 gordailu elikatzen ditu. 

Piten arteko distantzia ez da 3,5 m baino handiagoa eta unitate bakoitzerako 

estalitako gainazala ez da 5 m2 baino handiagoa. Tangaren gainazalaren eta pitaren 

arteko distantzia pitaren deskarga-konoak zehazten du, eta inoiz ez da 700 Mm baino 

handiagoa. 

Erauntsi-sistemako jarduera automatikoko sistema ihinztagailuen jardueraren bidez egiten da 

hodi pneumatikoen gainean. 

Gordailu horizontal bakoitzerako ur-hargunea Viking H-1 erauntsi-balbula batek kontrolatzen du. 

Zisternak zamatzeko lekuko ureztatze-sistema 

Zisternak zamatzeko lekuak ur-emari bat dauka 20 l/min m2-ko hozketarako. 
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Ihinztagailuen arteko distantzia ez da 3,5 m baino handiagoa eta ihinztagailu 

bakoitzeko gainazala ez da 9 m2 baino handiagoa. Deskarga-piten banaketa "zuhaitz" 

gisa egiten da eta zamatzeko lekuaren estalkiaren egitura metalikoan oinarrituta dago. 

Ur-hargunea Viking H-1 erauntsi-balbula batek kontrolatzen du. 

Erauntsi-sistemen jarduera automatikoa ihinztagailu itxien bidez egiten da, hodien sare 

pneumatiko bati lotuta erauntsi-ihinztagailuen paraleloan. 

Halaber, zamatzeko lekuak ur-errezel bat dauka bere perimetro osoan. 

Suteen aurkako defentsako bonba-aretoen ureztatze-sistema 

Suteen aurkako defentsako bonba-aretoa ihinztagailu automatikoen sistema 

batez eta sistema heze batez hornituta dago, 8 l/min m2-ko diseinu-

dentsitatearekin. Ihinztagailuen arteko distantzia ez da 3,5 baino handiagoa. 

Banaketa "zuhaitz" gisa egiten da eta bonba-aretoaren estalkiaren egitura metalikoan oinarrituta 

dago. 

Aurreikusitako jarduera beti automatikoa da ihinztagailuen sentsore termikoak irekitzeagatik. 

Kontrol-postu sinplifikatua du, eta honako osagai hauek ditu: 

• Euste-balbula 

• Fluxu-adierazlea 

• DN 1"-ko proba-balbula 

• Tximeleta-motako sekzionamendu-balbula 

Atseden-kokapenean, euste-balbularen txapeta itxita egoten da beti. Ihinztagailu bat edo 

gehiago irekiz gero, txapeta irekitzen da ura iragatearen ondorioz, fluxu-adierazleak jardunez 

eta alarma transmitituz kontrol-paneleraino. Proba-balbulak ahalbidetzen du alarma-sistemaren 

jarduera egiaztatzea. 

Petrolioaren gas likidotuen bonba-aretoen ureztatze-sistema 

Petrolioaren gas likidotuen bonba-aretoa ihinztagailu automatikoen sistema 

batez eta sistema heze batez hornituta dago, 20 l/min m2-ko diseinu-

dentsitatearekin. Ihinztagailuen arteko distantzia ez da 3 m baino handiagoa eta 

unitate bakoitzaren estaldura-azalera ez da 9 m2 baino handiagoa. 

Kontrol-postua suteen aurkako defentsako bonba-aretoan erabilitako bera da, eta, beraz, 

jarduera-sistema bera dauka. 

 

Ontziratze-nabeen ureztatze-sistema 
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Ontziratze-nabeak erauntsi bidezko hozketa-sistema bat dauka, 20 l/min m2-ko 

diseinu-dentsitatearekin. Ihinztagailuen arteko distantzia ez da 3,5 m baino 

handiagoa eta unitate bakoitzaren estaldura-azalera ez da 9 m2 baino 

handiagoa. 

Ihinztagailuen banaketa "zuhaitz" gisa egiten da eta nabearen egitura metalikoan eta betetze-

karruseletan oinarrituta dago. 

Kapsula termikoz itxitako ihinztagailuen bidezko antzemate pneumatikozko sistema bat dago 

instalatuta, erauntsi-ihinztagailuen paraleloan muntatuta. Aipatutako ihinztagailuren bat irekiz 

gero, aire-presioa jasiten da sisteman eta presostato batek su-seinalea bidaltzen du kontrol-

panelera. 

Erauntsi-hodien sareak normalean itxita egoten diren tximeleta motako bi sekzionamendu-

balbula ditu, bestearen ondoren kokatuta; bien artean, drainatze bat dago balbulekin, eta 

balbulak baino lehen instalatutako deflagrazioaren aurkako fluxu-adierazle bat probatzea 

ahalbidetzen du. 

Hozketa-sistemaren deskarga-jarduera eskuzkoa da beti, arestian aipatutako sekzionamendu-

balbula irekiz. 

Ur-deskargaren kasuan, fluxu-adierazleak dagokion seinalea helarazten du kontrol-panelera. 

Ur-errezelen ureztatze-sistema. 

Errezela horiek erabiltzen dira eremu batzuk beste batzuetatik bakartzeko. Gas-ihesen kasuan, 

ur-errezelak martxan jarri behar dira horrek saihestu baitezake gasa arriskua areagotzea 

ekarriko duten guneetara joatea. 

Hasiera batean, ur-errezelak ez dira diseinatzen suteen aurkako arriskuak babesteko, betetze-

nabearen ondokoak salbuetsita; beraz, ez dira martxan jarri behar beren babesa duten esfera 

edo gordailu horizontalak sutik babesteko, baldin eta erabakitzen ez bada errezel jakin batek 

modu eraginkorrean lagunduko duela istripu handiago bat gertatzea. Kontuan izan behar da 

errezelak eta babes espezifikoak aldi berean ibiltzeak ur-erreserbek iraupen txikiagoa izatea 

dakarrela. 

Errezela bakoitzaren hargunea antzemate pneumatikoko sistemarik gabeko erauntsi-balbula 

batek kontrolatzen du. 

� Hidranteak eta monitoreak 

Lantegiko instalazio egonkorraren parte dira eta lantegiko produkzio-eremu guztietan banatuta 

daude. Suteen aurkako defentsako ur-sareari lotuta daude. 

Hidrante bakoitzaren ondoan zenbakitutako etxola bat dago, eta hari izena ematen dio. 

Horietako bakoitzak honako material hau dauka: 

- 15 m-ko eta 70 Mm-ko diametroko mahuka 1. 
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- 15 m-ko eta 45 Mm-ko diametroko 2 mahuka. 

- Mozte azkarreko balbulak dituen adarkatze 1 (70koa x 2 45ko). 

- Erredukzio 1, 70-45koa. 

- 45 Mm-ko diametroko 2 lantza. 

- 3 mahuka-eramangailu. 

- Poro-tapa 1, 70 Mm-ko mahukarako. 

- Poro-tapa 1, 45 Mm-ko mahukarako. 

Monitoreak pitakoak edo karpa-itsas moduak izan daitezke. 

� Suteen aurkako defentsako ur-sarerako petrolioaren gas likidotuen lerroen konexioak 

Gordailu baten beheko zatian ihesen bat gertatuz gero, edo ekipamendua urpetu behar den 

zeinahi gertaera gertatuz gero, ur-konexio bat dago petrolioaren gas likidotuen lerroekin, eta 

honako honetan datza: Barcelona motako errakor bat, mozte-balbula bat eta petrolioaren gas 

likidotuen itzuleren aurkako balbula bat, hidrante-sistema bereizi bat eta etxola bat mahukekin, 

ur-sareak eta petrolioaren gas likidotuak lotzeko. 

� Suteen aurkako defentsaren sistemaren kontrola 

Suteen aurkako defentsaren sistemaren agintearen oinarria da segurtasuneko PLC bat 

(AC410), kontrol-kontsola bat eta Suteen aurkako defentsako bonben kontrolen PLC bat. 

Kanpoko seinaleen eta kontrol-elementu hauen arteko konexioa eskematikoki 

irudikatu da erantsitako krokisean, "Repsol Butano lantegien suteen aurkako 

defentsaren sistemaren funtzionamenduaren deskribapena" azterketan. Urrutiko 

agintearen bidezko monitoreen kokapenaren kontrola kontsolatik soilik egin daiteke. 

Kontrol-sisteman erredundantzia bilatu da esku hartzeko gaitasunean, hau da, sistemako 

elementuekiko (Viking balbulak eta suteen aurkako defentsako bonbak) esku hartzea posible 

izan behar da baita elementuren batek huts egiten badu ere. Horrek nahiz jokabide seguruak 

Viking balbulek eta suteen aurkako defentsako bonbek huts egitearen kasuan eta tentsio-maila 

seguruak zehazteak (tentsio-etenaldiarekin alarma seinaleztatzen da eta Viking balbulek eta 

suteen aurkako defentsako bonbek jarduten dute) eragiten dute sistema osoak bere 

funtzionaltasunari eustea huts egin dezaketen ia baldintza guztietan. 

Viking balbulak independenteki ireki daitezke kontsolatik edo segurtasuneko PLCtik, eta, 

halaber, suteen aurkako defentsako bonbak urrutitik jar daitezke martxan, modu 

independentean kontsolatik edo segurtasuneko PLCtik. Erauntsi-balbula bakoitzean uraren 

pasabidearen eta suteen aurkako defentsako bonben egoeraren seinaleztapena, era berean, 

independenteki egiten da kontsolan eta segurtasuneko PLCan. 
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Arestian deskribatutako erredundantziaz gain, kontsolak suteen aurkako defentsaren sisteman 

erraz eta intuitiboki jarduteko aukera eskaintzen du, eta ez da behar kontrol-sistemen ezagutza 

berezirik. 

Suteen antzemate automatikoa, sistemako tentsioen gainbegiraketa, alarma-sakagailuak eta 

oro har sistemaren gainerako alarmak eta seinale analogikoak segurtasuneko PLCan 

prozesatzen dira, eta, hala badagokio, modu osagarrian seinaleztatzen dira aginte-kontsolan. 

Gainera, sistemaren kontrol-seinale batzuk daude, aginte-kontsolatik segurtasuneko PLCari 

jakinarazten zaizkionak: alarmen baztertzea, alarma orokorra, sute-konfinamendua, alarma 

faltsua, istripuaren amaiera eta sistema eskuzko moduan edo modu automatikoan. 

Aginte-kontsolak hautagailu bat du eta funtzionamendua automatikoa edo eskuzkoa izatea 

ahalbidetzen du. Funtzionamendu automatikoa hautatuz gero, arrisku bati dagokion balbula bat 

irekitzeko agindua ematean (eragileak kontsolatik, eremu batean eskuz irekitzeagatik edo 

arriskuan sute-alarmagatik sortutako irekiera automatikoagatik), sistemak gordailu horri eta 

ustez su hartutako gordailutik 30 m-ra baino gutxiagora duden ondoko gordailuen sektoreei 

dagozkien balbulak irekitzeko agindua ematen du. 

Gas-detektagailu batean arrisku-maila gainditzen denean, dagokion ur-errezela irekitzeko 

agindua ematen da, horietako bat detektagailu horri lotuta egonez gero, baldin eta segurtasun-

sistema modu automatikoan badago. 

Eskuzko funtzionamendua hautatuz gero, eragileak kontsolatik, eremu batetik edo arriskuan 

sute-alarmagatik agindutako arrisku-balbula soilik irekiko da. 

Balbula irekitzeko agindua eman ondoren modu automatikotik eskuzkora igaroz gero, sistemak 

programagatik irekitzea agindutako balbula guztiak ixteko aginduko du. 

Automatikoan, soilik agintzen du jasotako lehenengo aginduari lotutako ondoko gordailuei 

dagozkien balbulak irekitzea, hau da, balbula bat irekitzeko aginduz gero, 30 m baino 

gutxiagoan kokatutako arriskuetakoak irekitzen dira, baina ondoren beste balbula bat irekitzeko 

aginduz gero, edo sutea antzematen bada berriz, sistemak ez ditu irekitzen bigarren balbula 

horri lotutako arriskuetakoak. Istripua amaitu dela ziur izatean, istripu-amaierako sakagailua 

aktibatuko da; horrela, sistemaren funtzionamendua berrarmatuko da. Bonbak eskuz geratu 

behar dira. 

Modu automatikoan, hornitu beharko den ur-emaria ebaluatzen du sistemak eta beharrezkoak 

diren bonbei martxan jartzeko agindua ematen die sekuentzialki, alde batera utzita bonbetan 

eskaera gertatzea beren presostatoen jardueragatik. Nolanahi ere, segurtasuneko PCLren 

funtzionamendua gorabehera, bonbak martxan jartzen dira presostatoen eskaeragatik: 

lehenengoa martxan jartzen da eta denbora jakin baten ondoren, eskaerak jarraituz gero 

(presostatoaren taran zehaztutakoa baino presio baxuagoa), hurrengoak jartzen dira martxan 

hurrenez hurren. 
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Istripu batean, haizearen intentsitateagatik beharrezkoa izanez gero beste arrisku baten babes-

sistema aktibatzea, balbula eskuz irekiko da aginte-kontsolatik edo Operation Station gunetik. 

Arriskuren bat uztea beharrezkoa izanez gero, irekita egon behar duten arrisku guztiak eskuz 

irekitzeko agindua emango da, eta, ondoren, sistema modu automatikotik eskuzkora igaroko 

da; horren bidez eskuz hautatuta ez zeuden balbulak itxiko dira. 

Suteak antzemateko sisteman matxuraren bat gertatutakoan, berau baliogabetzen da 

eragingailu pneumatikoaren deskarga-lerroko ur-balbula itxita. Gainera, PLCri adieraziko zaio 

sistema-diagrama baten bidez sutea antzemateko elementu horrek ez duela funtzionatzen; izan 

ere, PLCri jakinarazi ezean, alarma gertatuko litzateke eta arrisku horren nahiz ondoko 

arriskuen erauntsi-balbulak irekiko lirateke. 

Suteen aurkako defentsako bonbei dagokienez, adierazi behar da aginte-kontsolan zerora 

itzultzeko hautagailu bat dagoela larrialdietako geldialdirako eta bonba berrarmatzeko, baita 

abiarazteko eta gelditzeko sakagailu bat ere. Bonben gelditzeko sakagailuek gelditzeko 

aginduari men egiten diote bonba ez badago eskatuta, hau da, bere presostatoak eta sistemak 

ez badute eskatzen bonba martxan egotea. Abiarazteko sakagailuaren bidez, eskuzko agindua 

ematen da dagokion bonba martxan jartzeko, eta berau geldi daiteke kontroleko seinaletik, 

eskaerarik ez badago. 

Segurtasuneko mahai edo sinoptikotik urrutitik agindutako monitoreak martxan jarri eta orienta 

daitezke, arrisku-kasuan egon daitezkeen beharren arabera. 

Bestalde, segurtasun-automataren funtzioak hauek dira: 

• Eremuko elementuen seinaleak jasotzea (gas-detektagailuak, alarma-sakagailuak, su-

detektagailuak, erauntsi-balbulen deskarga-berrespena, segurtasun-sistemen elikadura 

elektrikoaren kontrola, jockey bonbaren eta aire-sarearen egoera, suteen aurkako 

defentsako tangetako uraren presio- eta tenperatura-maila, suteen aurkako defentsako 

aginte-kontsolaren sakagailu orokorretako aginduak, urrutitik agindutako monitoretzaren 

egoera eta multzo oleohidraulikoena). 

• Informazioa prozesatzea eta aginduak ematea (automatikoan erauntsi-balbulak 

irekitzea, bonbak abiaraztea, kamera mugikorren sistemari CTVren kokapena 

adieraztea kokapen jakin baterantz, alarma orokorraren sirena aktibatzea). 

• Segurtasuneko sinoptikoan seinaleztatzea (gas-detektagailuen egoera, mahaiko 

klaxona, zonakako eskuzko sakagailuen alarma, su-alarmak, jockey bonbaren egoera, 

suteak antzemateko aire-sarearen egoera, konpresorearen hutsagatiko alarma eta 

urrutitik agindutako monitoreen multzo oleohidraulikoen egoera). 

• Ordenagailuaren pantailan seinaleztatzea (suteen aurkako defentsako tangen ur-maila, 

suteen aurkako defentsako tangen ur-maila baxua izateagatiko alarma, suteen aurkako 

defentsako sarearen presioa eta tenperatura, segurtasun-sistemen elikadura 

elektrikoaren alarma eta suteen aurkako defentsako sarearen presioa eta tenperatura 
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baxuagatiko alarma). 

� Urrutitik agindutako monitoreak 

Monitore mota horiek erabiltzen dira sute batean giza presentziak arrisku handia izango lukeen 

eremuetan. Instalazio hauei dagozkien elementu nagusiak, honako hauek dira: 

- Zentral hidraulikoa 

- Balbulen panela 

- Monitore-lantza multzoa 

Aginte-kontsolako kontrol-panela. Elementu honetatik kontrolatzen dira urrutiko kontrol 

hidraulikoko monitoreen sistema osatzen duen multzoaren eginkizunak eta egoera. Honako 

elementu hauek ditu besteak beste: multzo oleohidraulikoko motorra gelditzeko eta abiarazteko 

sakagailua, bonba hidraulikoan tentsioaren presentziako seinaleztapen optikoa, 4 posiziotako 

kommutadorea monitorearen mugimenduak kontrolatzeko, 2 posiziotako kommutadorea 

lantzaren deskarga kontrolatzeko (zurrusta edo lainoa), monitorerako ur-pasabidea kontrolatzen 

duen erauntsi-balbularen irekiera eta itxiera automatikoko sakagailua. 

Ondorio gisa, jarraian agertzen den taulan zehazten dira lantegian dauden suteen aurkako 

borroka-baliabideak.  

URA 

 Biltegiratzea.      Zk. Edukiera 

     Biltegiak                3 9.300 m3 

     Kanpo-hornidura.    m3/h 200 

 Ponpaketa              Zk. T emaria. 

     Motobonbak.      4 800 m3/h 

     Elektrobonbak.                               0  

     Eramangarriak.         1 800 l/min 

 Erabilera.                    Zenbakia 

     Hidranteak.                24 

     Mahukak.                  90 

     Erredukzioak.                 62 

     Lantzak.                          55 

     Hidrolshields.   Eramangarriak             21 

   Eskuzko monitore finkoak.      6 

     Karpa-isatsak.                2 

     Monitore eramangarriak.         2 

    Urrutitik agindutako monitoreak.      6 

Apar-sortzaileak.      2 

Ur-errezela finkoak  2 

SU-ITZAILGAILUAK 

  Hautsa             Zenbakia 

     P - 6                      10 
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     P - 12                   68 

     P - 50                 16 

     P - 250              19 

 CO2        

     C - 10                    3 

     C - 5                      5 

     C - 3.5                      6 

 Hidrikoak            

     H - 10                       1 

   

   

 

 

Antzemateko bitartekoak, alarmak eta babesak 

Lantegiak alarma-sistema bat dauka hainbat eragingailuz (sakagailuak edo etengailuak) eta 

xede horretarako bakarrik den sirena batez osatuta. Eragingailuak lantegian banatuta daude eta 

gutxienez bat dago honako leku hauetan 

-Ontziratze-nabeak (1 zirkuituko) 

-Petrolioaren gas likidotuen konpresoreak eta bonba-aretoak 

-Zisternen terminalak  

-Petrolio-gas likidotua biltzeko patioa 

-Kontrol-aretoa 

 

Halaber, lantegiak megafonia-sistema bat dauka eta alarma-seinale bat egiteko aukera ematen 

du kontrol-aretotik (sistema alternatibo gisa). 

Jarraian deskribatzen dira modu xehatuagoan, alarmen eta gasak 

antzematekoen sakagailuen sistema, eta lantegian dauden baliabideen 

zerrenda gehitzen da, bai antzemateari dagokionez bai babes pertsonalari 

dagokionez. 

� Alarma-sakagailuak 

Elementu horiek ahalbidetzen dute eskuzko alarma bat sakatzea sutea edo gas-ihesa aurkitzen 

duen pertsona orok. Alarma-sistema horrek etenik gabeko elikadura elektrikoko iturri bat dauka. 

Petrolioaren gas likidotuak biltegiratzeko patioetan sakagailuraino egin beharreko distantzia ez 

da inoiz 50 m baino handiagoa eta 25 m baino handiagoa, zamatzeko lekuetan, ontziratze-

nabeetan eta petrolioaren gas likidotuen bonba-aretoetan. Alarmen bi sakagailuren seinaleak 
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segurtasun-armairuko sarrera digitalen txartel batera joaten dira, eta horietatik bidaltzen dira 

Operation Station gunera eta eskuzko aginte-kontsolara. 

Gas-detektagailuak 

Arriskuak egon daitezkeen eremuetan daude instalatuta, hala nola biltegiratze-patioan, betetze-

nabeetan, petrolioaren gas likidotuen bonba-aretoetan, etab. Horien funtzioa da arrisku-

eremuetan sor daitezkeen gas-ihesak antzematea. 

Ihesa antzematean, alarma-seinale bat bidaltzen dute, optikoa nahiz akustikoa, Operation 

Station gunera eta suteen aurkako defentsako sinoptikora. 

Antzemandako gas-kontzentrazioa LELaren % 30 baino handiagoa eta % 60 baino baxuagoa 

bada, nahikoa da alarmen enteratuko sakagailuaren alarma sakatzea. Antzemandako gas-

kontzentrazioa LELaren % 60 baino handiagoa bada, alarma optikoa eta akustikoa aktibatuko 

da; hala ere, kasu honetan, alarmen enteratua sakatzean, alarma akustikoa bakarrik jardungo 

litzateke, eta optikoari dagokionez, led gorria keinuka arituko litzateke. Hori ez da itzaliko 

alarmari dagokion eremuan tokiko sakagailua eremuan bertan sakatu arte.   

Seinale horiek guztiak segurtasun-armairuko sarrera digitalen txartel batera joaten dira, eta 

hortik, beste irteera digitalen txartel baten bidez, seinaleak eskuzko aginte-kontsolara eta 

Operation Station gunera helarazten dira. 

Bestalde, gas-ihes bat gertatutakoan, PLCk ihesen detektagailuen seinaleak telebista-zirkuitu 

itxiko kokapen jakin batzuekin lotzen ditu. Horrela, gas-ihesa gertatzean, berau non gertatu den 

jakin dezakegu berehala, baita zer mailatakoa den ere. 

Lantegietan instalatutako detektagailu motak honako hauek izan daitezke: puntualak 

(katalitikoak eta infragorriak) eta infragorrien hesia. 

  GAS-DETEKTAGAILUAK                                    

 Sistema finkoak.                              

.  Detektagailu puntualen kop.       8 

   Infragorrien hesi kop.   3 

Detektagailu eramangarriak  6 

BABES PERTSONALA                                  

2 piezako hurbilketa-jantziak                  2 

Hurbilketa osoko jantziak  1 

Arnasketa-ekipamenduak.         8 

Suaren aurkako mantak.               24 

Esku hartzeko jantziak (suhiltzaileak)  12 

Iragazkia duten maskarak.          13 

Ingurumenaren kutsadura saihesteko bitarteko lagungarriak 

Petrolioaren gas likidotuen izaeragatik, hain zuzen, airea baino astunagoak direlako eta 

toxikotasun nuluagatik, horien isurketa batek ez luke lursaila kutsatuko, lurruntzen amaituko 

bailitzateke. Horien eraginak atmosferan nabarmenduko dira nagusiki, hidrokarburoen balizko 
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isuriengatik. Petrolioaren gas likidotuek, aldi berean, istripu-egoerak sor ditzakete erradiazio 

termikoagatik, sortutako lainoa ignitatzen bada, eta, zenbait kasutan, presio-uhinagatik, soilik 

airearen eta petrolioaren gas likidotuen arteko nahasketa proportzio jakin batzuen tartean 

badago (airean petrolioaren gas likidotuen % 1.9 – 9.5). 

Produkturen baten ihesa gertatuz gero, lantegiaren azalera gehiena inpermeabilizatuta dago 

zoladura bidez edo hormigoizko zolen bidez. Zehazki, gordailuen azpian, zoladura modu 

inklinatuan jarri da, egon daitezkeen ihesen metaketa saihesteko eta gas horien banaketa 

faboratzeko. 

Neurri hori nagusiki eraginkorra bada ere BLEVEaren prebentziorako, lursailaren 

inpermeabilizazioak murrizten du, aldi berean, epe motzean kutsatzea lursaila, bereziki 

buztintsua bada, eta egon daitezkeen akuiferoak. Ez da aurreikusten lursailak xurgatuz gero 

akuiferoak kutsatzera irits daitekeenik, petrolioaren gas likidotuen lurrunketa-abiadura 

lursailaren xurgaketa-abiadura baino handiago baita. Petrolioaren gas likidotuak ez dira 

berotegi-efektuari laguntzen dioten gasak, atmosferan barreiatzen dira ingurumenerako 

ondoriorik izan gabe. Environmental Protection Agency erakundeak ez ditu hartzen atmosfera 

kutsa dezaketen elementutzat. 

 

Elektrizitate-honidura eta beste energia-iturri batzuk 

Energia elektrikoa TAn jasotzen da eta transformazio-estazio bat dago, 1000 Kva-ko 2 

transformadorerekin. Instalazio elektrikoa Tentsio Baxurako Araudi Elektroteknikoaren eta MI 

BT 026 Jarraibide Tekniko Osagarriaren arabera eginda dago, su hartzeko edo lehertzeko 

arriskua duten lokalen instalazioetarako. Arestian aipatutako Jarraibide Tekniko Osagarriaren 

arabera, butanoa eta propanoa IIB taldean eta T 4 tenperatura-motan sailkatuta daude. 

Hornikuntza elektrikoa Gas Natural konpainia elektrikoarekin kontratatuta dago. 

Santurtziko lantegian gasolioa eskorgetarako, suteen aurkako defentsako motobonbetarako eta 

talde elektrogenoetarako hornitzen da, eta propanoa ere hornitzen da ontziratze-nabeetako 

berogailurako eta bulegoetarako. 

Gasolioa zisterna-kamioien bidez jasotzen da gordailu batean, eta gordailu horretatik hornitzen 

dira eskorgak, motobonbak eta talde elektrogenoak. 

Propanoa zisterna-kamioien bidez jasotzen da gordailu batean, eta berogailuetarako eta ur 

sanitariorako erabiltzen da. 

 

 

 

 

Energiaren barne-produkzioa, hornidura eta erregaien biltegiratzea 
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Ez dago energia elektrikoaren barne-produkzioko sistemarik, 3.2.3. atalean deskribatutako 

larrialdietako talde elektrogenoaz aparte. 

Erregaien biltegiratzeari dagokionez, lantegiak gasolio-gordailu bat dauka eskorgak hornitzeko, 

20.000 litroko edukierarekin. Gordailua lurpean dago eta MI-IP 03 / 04 araura egokituta dago. 

Lantegiak propano-tanga bat dauka, petrolioaren gas likidotuen biltegiratze-tangez aparte, eta 

ontziratze-nabeetako berogailuen galdarak eta zerbitzu komunen eraikina elikatzen ditu. 

Lantegiaren barneko instalazio elektrikoa Tentsio Baxurako Araudi Elektroteknikoaren eta MI 

BT 026 Jarraibide Tekniko Osagarriaren arabera eginda dago, su hartzeko edo lehertzeko 

arriskua duten lokalen instalazioetarako sailkatutako guneetan. 625 KW-ko potentzia dago 

kontratatuta. 

Lantegiak MOLINS markako talde elektrogeno bat dauka, 190 ZP-ko potentziakoa, eta 

larrialdietako sistemei hornidura elektrikoa bermatzen die kanpoko horniduran hutsen bat 

egonez gero. Halaber, Etenik Gabeko Elikadura Sistemak elikatzeko bateriak ere badaude. 

A I.7.4.2. Ingurumena babesteko sistemak 

Hondakinen kudeaketa baimendutako kudeatzaileekin egiten da, eta kudeatzaileen baimenak 

daude, baita hondakin arriskutsuak kentzeko sortutako dokumentazioa ere.  

Lantegiko hainbat gunetan edukiontziak daude sortutako hondakinen gaikako bilketarako 

(papera, plastikoak, hondakin arriskutsuak). 

Lantegian, biltegi bat dago sortutako hondakin arriskutsuetarako (nagusiki, erabilitako olioak, 

bateriak, iragazkiak, lanparak eta material xurgatzailea) 

Hondakinen biltegia behar bezala gaituta dago. Sarbide murriztua dauka, teilatupean dago, 

itxitura dauka, isuriak sor ditzaketen hondakinetarako eta material xurgatzailerako edukiontzi 

egokiak ditu. Etiketa identifikatzaileak daude edukiontzietan, hormetan, etab. 

Hondakin ez arriskutsuak edukiontzietan biltegiratzen dira eta txatarra horretarako gaitutako 

gune batean biltzen da.  

 

 

 

 

Estolderia-sarea eta hondakin-urak husteko sistemak  

Lantegiak sortutako hondakin-urak jasotzeko sare bat dauka. Bulegoetako gizarte-zerbitzuetako 

hondakin-ur sanitarioa amaieran isuri baino lehen, bi konpartimentuko eta oxidazio 

anaerobikoko hobi septiko batetik igarotzen da.  
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Lantegiak beste sistema batzuk ere baditu lantegiko jardueretan sortutako hondakin-ur arruntak 

modu puntualean tratatzeko. Jarduera horiek dira, besteak beste, gantzak eta hidrokarburoak 

bereizteko solidoen dekantagailuak eta olioa atxikitzeko iragazkiak.  

Lantegiak euri-uren eta hondakin-uren sare berezia dauka. Ur guztien azken isuria Cercamar 

errekan egiten da. 

Suteen aurkako urak kontrolatzeko eta jasotzeko gailuak 

Suteen aurkako defentsako sistemaren probetan erabilitako urak ez du tratamendu berezirik eta 

euri-uren antzekoa da. Norakoa, beraz, bera da: uren zati bat lursailean infiltratzen da eta beste 

zati bat, berriz, sortutako gainerako hondakin-urei gehitzen zaio, eta isuriaren amaierako 

puntuan isurtzen da. 

Komunikazioen-sistemak 

Gehien erabiltzen diren barneko komunikazio-sistemak hauek dira: 

− Megafonia-sistema 

− Alarma-sistemak 

− Irrati-transmisoreak, atmosfera lehorretan erabiltzeko diseinatuak, 94//9/CE 

Zuzentarauari egokituta (ATEX 100). 

Instrumentaziorako airea 

Lantegiko antzemate- eta jarduera-sistema pneumatikoei zerbitzua eskaintzeko aire 

konprimituko ekoizpen-zentral bat dauka lantegiak, 75 ZP-ko 3 Atlas Copco konpresorerekin eta 

hainbat gunetatik banatzeko sare bat ere badauka. 

Zaintza-zerbitzuak 

Ondare-segurtasunaren ikuspuntutik, bidegabe sartzearen aurkako sistema bat dago, itxitura 

fisiko batez eta bideo-sentsorez osatuta. Sistemaren alarma lantegiko segurtasun-zaintzaileari 

helarazten zaio eguneko 24 ordutan, Madrilen dagoen Zaintza Jarraipeneko Zentroari bidaltzen 

zaion aldi berean. 

Sarbideen kontrolaren kudeaketa PS-III-9 segurtasun-prozeduran dago, "Zentroetara sartzeko 

kontrola" izenekoan. 

 

 

 

A I.7.5 Enpresaren antolakuntza 

A I.7.5.1 Langileak / Lan-txandak 

 

Langileak, guztira: 34 langile 
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Txanden ordutegia: 08:00 - 15:00 

                              15:00 - 22:00 

 

TXANDA PRESENTE DAUDEN PERTSONEN 
KOPURUA 

Goiza  15-20 artean 

Arratsaldea  4-17 artean 

Gaua 1 

 

A I.7.5.2 Segurtasunaren antolakuntza 

Repsol Butano lantegiko antolakuntza-egiturak larrialdiaren zuzendaritza-agintearen pean 

honako funtzio hauek bermatu behar ditu:  

-Esku-hartzea. 

-Euskarri logistikoa. 

-Gizarte-harremanak eta lehen laguntza. 

-Kanpokoekin komunikazioa. 

Lantegiko burua, edo berau ordezkatzen duena ezarritako aginte-katearen arabera, 

Larrialdietako zuzendaria da, eta berari kontsultatu beharko zaizkio instalazioen segurtasunari 

eragiten dieten egoera guztiak.  

Larrialditako zuzendaria fisikoki ez badago lantegian, aginte-katean duen ordezkoari 

jakinaraziko zaio zuzenean, eta horrela hurrenez hurren kateko gainerako osagaiekin. 

Normaltasun-egoerara itzultzearen berri emango da ondoren, lan-zentrora itzultzen denean. 

 
Larrialdietako egoeraren bat gertatuz gero lantegia erabat geratuta dagoenean, zaintza-

langileek, 24 ordutan daudenak, kapitulu honetako 3.5.1 atalean (ikus 10 b fitxa) aurkezten den 

eraginkortasun-fitxan adierazitako funtzioak egingo dituzte bakarrik. 
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Lantegi 

honetako Barneko  Larrialdi Planean esku hartzen duten ekipoen organigrama eta osaera 

agertzen dira hurrengo bi orrietako irudietan. 

 

LARRIALDIETARAKO PLANAREN ORGANIGRAMA*  

 

                                                 
 

           

   LARRIALDIETAKO 
ZUZENDARIA 

1   

           

              KONTROL- 2 

             ARETOA  

           

           

     TALDEBURUA 3        TALDEBURUA 5 

ESKU HARTZEA     LAGUNTZA  

 
 

          

       TALDEA 4    LANGILEAK 6 

  ESKU HARTZEA      
MANTENTZE-LANAK 

 

           

           

           LANGILEAK 7 

             ONTZI-ALDAKETA  

     ZAINTZA 
 

9 a eta b        

       LANGILEAK 8 

       KOORDIN./EBAK.  

           

 ESKORGALARIAK 10        

         

         

           

 GIDARIAK 11      

         

           

           

BEHIN-BEHINEKO 
LANGILEAK 

12       

               

           

           

KANPOKO LAGUNTZA         
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LARRIALDIAN PARTE HARTZEN DUTEN TALDEEN OSAERA  

 

 

 

 

Larrialdi-taldeen eginkizunak 

Larrialdiaren Zuzendaritza 

Lantegiko burua da Larrialdiaren zuzendaria. Larrialdian Talde Eragileek garatu beharreko 

ekintzak ebaluatu, koordinatu eta zuzendu behar ditu. 

Lantegia ustiatu bitartean, Larrialdiaren zuzendaria edo aginte-katearen arabera hark 

eskuordetutako pertsona instalazioan egon beharko da etengabe. 

Talde Eragileak 

Produkzio Zentroko langileak Talde Eragiletan banatuko dira, eta horien osaera areto 

bakoitzaren ezaugarrien araberakoa izango da. 

´Talde Eragile guztiak Larrialdiaren zuzendariaren aginduetara egongo dira. 

 
 

 

ZUZENDARIA 
 LARRIALDIA 

        

          

KONTROL 
Z. 

    
GIDARIAK 

 
ESKORGALARIAK 

 BEHIN-
BEHINEKO  
LANGILEAK       

            
            
            
            
            

ESKU-HARTZEKO  
BURUA 

   

LAGUNTZA-  
TALDEAREN BURUA 

   

      

            
            

ESKU HARTZEKO 
TALDEA 

 

 

 

LAGUNTZA-TALDEA 

 

 

 

   
LANGILEAK: 

   

 
 

 

   
• MANTENTZE-LANAK 

(M) 

• ONTZI-ALDAKETA 
(T) 

• KOORDINAZIOA ETA 
EBAKUAZIOA (C) 
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Talde bakoitzaren funtzio nagusiak honako hauek izango dira: 

Esku hartzeko taldea 

Larrialdi bat gertatzen den lehen unetik jarduteko egitekoa dauka, hari aurre egiteko 

asmoarekin. 

Laguntza-taldea 

Mantentze-lanetako, ontzi-aldaketako eta koordinazioko/ebakuazioko 

langileek osatuta dago. 

Talde honek jardun behar du eragiketa elektrikoetan, mekanikoetan, petrolioaren gas 

likidotuak ontziz aldatzean, segurtasun-materialaren horniduran, barne-trafikoaren 

antolakuntzan eta ebakuazio-funtzioetan, Planeko jarraibide zehatzen arabera. 

Talde Ez Eragileak 

Talde Ez Eragileetako langileek (ZAINDARIAK, ESKORGALARIAK, GIDARIAK) dagozkien 

orrietan agertzen diren lanak egingo dituzte. 

Behin-behineko langileen taldea 

Langile hauen aldakortasuna kontuan izanda, beren izen-zerrena agertuko da soilik barne-

ondorioetarako Produkzio Zentroko berezko Larrialdietako Planean, orri espezifiko batean. Orri 

hori ez da bidaliko erakundetik kanpora. Langile horien funtzioak dagokien fitxa eragilean 

agertzen dira. 

Barneko Koordinazio Zentroa 

Barneko Koordinazio Zentroan (Kontrol Aretoan) ezarriko da eragiketak, 

kontrola eta komunikazioak egiteko zentroa larrialdian zehar.  

Honako elementu hauez osatua egon behar du: 

- Irrati-transmisioko oinarria. 

- Irrati-ekipamendu eramangarriak. 

- Megafonia-zentrala. 

- Telefax-ekipamendua (bulegoetatik gertu dagoen beste eremu batean egon daiteke 

ekipamendu hau). 

- Alarma-sakagailuen panel sinoptikoa eta sirena geratzeko etengailua. 

- Alarma-sakagailua. 

- Zentro informatikoa (martxan dauden tanga- eta zisterna-parkeko existentzien egoera 

eguneratua) 

Halaber, Barneko Koordinazio Zentroak dokumentazio hau izango du: 
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- Barneko Larrialdi Planaren ale bat. 

- Instalazioaren plano eta dokumentazio eguneratuak. 

- Instalazioko langileen eta bertan dauden pertsonen izen-zerrenda. 

- Biltegiratutako produktuen segurtasun-fitxak. 

Gainera, Kontrol Aretoan nahiz Zaintza-aretoan, Karpeta Urdinak daude, A4 formatukoak, eta 

horietan, behar bezala babestuta artxibatzen dira dokumentu hauek: 

- Segurtasun-abisuak eta -oharrak 

- Segurtasun Zaindariei dagokien Larrialdi Planen orriak 

- Larrialdietarako Telefono Planninga 

- Segurtasun-zaindariak 

- Produkzio Zentroko langileen telefono-zerrenda 

- Produkzio Zentroetako telefono-zerrenda 

- Bezeroarentzako arreta zerbitzua  

- Enpresa garraiolarien zerrenda 

- Zerbitzu-enpresen zerrendak (garabiak, anbulantziak, etab.). 

- Istripuak jakinarazteko inprimaki-ereduak, II. eranskinaren arabera  

- Lan-jardunalditik kanpo Produkzio Zentroan sartzeko baimena duten langileak. 

Larrialdiaren zuzendaritza Barne Kontroleko Zentrotik gauzatuko da; betiere, baldintzek 

eragozten ez badute. Hain zuzen, Larrialdiaren zuzendariak gauzatuko du (lantegiko buruak) 

edo, hura ez badago, haren funtzioak hartzen dituen pertsonak. (Ikus 3.2.1 kapitulua). 

Lantegian eskuragarri dauden bitartekoak ez badira nahikoak istripuari aurre egiteko, kanpoko 

laguntza eskatu ahal izango da 3.4.1 atalean aipatutako informazio-kanalen bidez. 
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A I.7.6 Istripu-egoerak 

Arriskuen identifikazioa gerta litezkeen honako istripu larrien egoera hauetan zehazten da, 

horiek gerta daitezkeen lekuaren arabera. (Parentesi artean adierazten da lantegi horretako 

arriskuen ebaluazioari dagokion istripu-hipotesia): 

BILTEGIRATZE-EREMUA 

1. Propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 

eragingailuko balbularen jarduera kontuan izanda. (1. hipotesia). 

2. Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa haustea, 

urrutiko eragingailuko balbularen jarduera kontuan izanda. (3. hipotesia). 

3. Butanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 

eragingailuko balbularen jarduera kontuan izanda. (5. hipotesia). 

4. Propanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa. (7. hipotesia). 

5. Butanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa. (8. hipotesia). 

6. Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten BLEVEa. (9. 

hipotesia). 

ZAMALANETARAKO EREMUA 

1. Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako propanoaren ontzi-aldaketako lerroan 

haustura (10. hipotesia). 

2. Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako butanoaren ontzi-aldaketako lerroan 

haustura (11. hipotesia). 

3. Propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. 

(12. hipotesia). 

4. Butanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. 

(13. hipotesia). 

5. Propanoa garraiatzeko zisterna-kamioi baten BLEVEa. (14. hipotesia). 

6. Butanoa garraiatzeko zisterna-kamioi baten BLEVEa. (15. hipotesia). 

BONBA-/KONPRESORE-ARETOA 

1. Propanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak haustea. (18. 

hipotesia). 

2. Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak haustea. (19. 

hipotesia). 
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A I.7.7 Ahultasuna 

Taula honetan, REPSOL BUTANO enpresako Santurtziko Lantegiaren istripu-egoeren laburpen 

bat dago, baita istripu horien ondorioen irismena (esku hartzeko guneak eta alerta-guneak). 
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ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK 

ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK  
LAINO 

SUKOIAREN 
IRISMENA (m) 

IRISMENA 
KONTZENTRAZIO 

TOXIKOAK (m) 

IRISMENA 
GAINPRESIOAGATIK 

(m) 

ERRADIAZIO 
TERMIKOAREN 
IRISMENA (m) 

Kop. 
ISTRIPUAREN 

DESKRIBAPENA 
Larrialdia eragin 

duen gaia 

Izan 
ditzakeen 
ondorioak 

Gertaera 
arriskutsua 

Eg
oer
a 

EG 
(m) 

AG 
(m) 

EG (m) AG (m)  
EG  
(125 

mbar) 

AG 
(50 

mbar) 

DG  
(160 

mbar) 

EG  
(250 

(kW/m2)4/3·s
)  

AG 

(115 
(kW/m2)4/3·s

) 

DG 
(8 

(kW/m2) 

REP-1 

Propanoa biltegiratzen 
duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko 
eragingailuko 
balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

Propanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 569 --   510 857 461 

181 219 181 

F 666 --   573 977 515 

REP-2 

Propanoa biltegiratzen 
duen gordailu zilindriko 
baten irteerako 4"-ko 
lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko 
balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

Propanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Laino sukoia 
Gainpresioa  
Erradiazio 
termikoa  

D 440 --   294 532 260 

120 135 142 

F 515    490 793 447 

REP-3 

Butanoa biltegiratzen 
duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko 
eragingailuko 
balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

Butanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 396    384 649 346 

53 54 59 

F 442    436 766 389 

REP-4 
Propanoa biltegiratzen 
duen esfera baten 
BLEVEa 

Propanoa  BLEVE 
-Erradiazio 
termikoa  

D -- ---   -- --- -- 1.750 2.372 1.377 
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ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK 

ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK  
LAINO 

SUKOIAREN 
IRISMENA (m) 

IRISMENA 
KONTZENTRAZIO 

TOXIKOAK (m) 

IRISMENA 
GAINPRESIOAGATIK 

(m) 

ERRADIAZIO 
TERMIKOAREN 
IRISMENA (m) 

Kop. 
ISTRIPUAREN 

DESKRIBAPENA 
Larrialdia eragin 

duen gaia 

Izan 
ditzakeen 
ondorioak 

Gertaera 
arriskutsua 

Eg
oer
a 

EG 
(m) 

AG 
(m) 

EG (m) AG (m)  
EG  
(125 

mbar) 

AG 
(50 

mbar) 

DG  
(160 

mbar) 

EG  
(250 

(kW/m2)4/3·s
)  

AG 

(115 
(kW/m2)4/3·s

) 

DG 
(8 

(kW/m2) 

REP-5 
Butanoa biltegiratzen 
duen esfera baten 
BLEVEa 

Butanoa  BLEVE 
-Erradiazio 
termikoa  

D --    -- -- -- 1.794 2.433 1.399 

REP-6 
Propanoa biltegiratzen 
duen gordailu zilindriko 
baten BLEVEa 

Propanoa  BLEVE 
-Erradiazio 
termikoa  

D --    -- -- -- 517 704 602 

REP-7 

Birfindegitik Repsol 
Butano SA 
enpresarako 
propanoaren ontzi-
aldaketako lerroan 
haustura. 

Propanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 94    60 107 53 

66 80 73 
F 131    63 111 56 

REP-8 

Birfindegitik Repsol 
Butano SA 
enpresarako 
butanoaren ontzi-
aldaketako lerroan 
haustura. 

Butanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 102    89 162 78 

58 63 63 

F 236    115 203 103 

REP-9 

Propanoa 
deskargatzean 
zisterna-kamioiaren 
zamalanetako besoa 
haustea/banatzea 

Propanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 155    137 249 121 

80 98 90 

F 296    261 418 238 
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ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK 

ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK  
LAINO 

SUKOIAREN 
IRISMENA (m) 

IRISMENA 
KONTZENTRAZIO 

TOXIKOAK (m) 

IRISMENA 
GAINPRESIOAGATIK 

(m) 

ERRADIAZIO 
TERMIKOAREN 
IRISMENA (m) 

Kop. 
ISTRIPUAREN 

DESKRIBAPENA 
Larrialdia eragin 

duen gaia 

Izan 
ditzakeen 
ondorioak 

Gertaera 
arriskutsua 

Eg
oer
a 

EG 
(m) 

AG 
(m) 

EG (m) AG (m)  
EG  
(125 

mbar) 

AG 
(50 

mbar) 

DG  
(160 

mbar) 

EG  
(250 

(kW/m2)4/3·s
)  

AG 

(115 
(kW/m2)4/3·s

) 

DG 
(8 

(kW/m2) 

REP-10 

Butanoa 
deskargatzean 
zisterna-kamioiaren 
zamalanetako besoa 
haustea/banatzea 

Butanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 76    70 130 62 

22-pool 
18 jet 

27-pool 
20 jet 

28-
pool 

20 jet 
F 182    94 169 84 

REP-11 
Propanoa garraiatzeko 
zisterna-kamioi baten 
BLEVEa. 

Propanoa  BLEVE 
-Erradiazio 
termikoa  

D --    -- -- -- 317 432 366 

REP-12 
Butanoa garraiatzeko 
zisterna-kamioi baten 
BLEVEa. 

Butanoa  BLEVE 
-Erradiazio 
termikoa  

D --    -- -- -- 291 399 337 

REP-13 

Propanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko 
bultzada-bonbaren 
hodiak haustea 

Propanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 130    117 214 103 

73 90 81 

F 267    226 357 207 

REP-14 

Butanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko 
bultzada-bonbaren 
hodiak haustea 

Butanoa  
Sakabanatzea 
Leherketa 
Sutea 

Hodei sukoia 
Gehiegizko 
presioa  
Erradiazio 
termikoa 

D 102    78 142 69 
39-pool 
31 jet 

49-pool 
33 jet 

47-
pool 

29 jet F 151 --   94 165 84 
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Hilgarritasuna %1ean neurtzea. 

 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egonkortasuna 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA 

%1ean 
GAINPRESIOAGATIK 

(M) 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA 

%1ean ERRADIAZIO 
TERMIKOAGATIK (m) 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA %100ean 

LAINO SUKOIA 
BARREIATZEAGATIK (m) 

(LEL % 50). 

REP-1 
Propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko balbularen jarduera kontuan izanda. 

D  
170 

568 

F  666 

REP-2 
Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko 
lerroa haustea, urrutiko eragingailuko balbularen jarduera kontuan 
izanda. 

D  
134 

440 

F  514 

REP-3 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko balbularen jarduera kontuan izanda. 

D  
58 

396 

F  442 

REP-4 Propanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa 
D  

1.230 
-- 

F  -- 

REP-5 Butanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa 
D  

1.249 
-- 

F  -- 

REP-6 Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten BLEVEa 
D  

535 
-- 

F  -- 

REP-7 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako propanoaren ontzi-
aldaketako lerroan haustura. 

D  
69 

94 

F  131 

REP-8 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako butanoaren ontzi-
aldaketako lerroan haustura. 

D  

62 

101 

F  236 

REP-9 
Propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa 
haustea/banatzea 

D  
84 

155 

F  296 
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Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egonkortasuna 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA 

%1ean 
GAINPRESIOAGATIK 

(M) 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA 

%1ean ERRADIAZIO 
TERMIKOAGATIK (m) 

DISTANTZIA - 
HILGARRITASUNA %100ean 

LAINO SUKOIA 
BARREIATZEAGATIK (m) 

(LEL % 50). 

REP-10 
Butanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa 
haustea/banatzea 

D  
25 (putzua) 

20 (zurrusta) 

76 

F  182 

REP-11 Propanoa garraiatzeko zisterna-kamioi baten BLEVEa. 
D  

327 
-- 

F  -- 

REP-12 Butanoa garraiatzeko zisterna-kamioi baten BLEVEa. 
D  

299 
-- 

F  -- 

REP-13 
Propanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak 
haustea 

D  
76 

130 

F  266 

REP-14 
Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak 
haustea 

D  44 (putzua) 
58 (jet) 

101 

F  151 
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Jarraian, REPSOL BUTANO enpresaren Santurtziko Lantegian hodei 

toxikogatik/hodei sukoiagatik gerta daitezkeen istripuen irismena eta 

ondorioak agertzen dira: 

 

ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK (HODEI TOXIKOA/HODEI SUKOIA) 

KAT.2 ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK   

LAINO 
SUKOIAREN 
IRISMENA 

(m) 

IRISMENA 
KONTZENTRAZIO 

TOXIKOAK (m) 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egoera 
EG 
(m) 

AG 
(m) 

EG (m)  AG (m)  

REP-1 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa 
hausteagatik, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

D 569 --   

2 

F, 666 --   

REP-2 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
propanoa biltegiratzen duen gordailu 
zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa 
hausteagatik, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

D 440 --   

2 

F 515    

REP-3 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
butanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa 
hausteagatik, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

D 396    

2 

F 442    

REP-7 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako propanoaren ontzi-
aldaketako lerroa hausteagatik. 

D 94    

1 

F 131    

REP-8 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako butanoaren ontzi-
aldaketako lerroa hausteagatik. 

D 102    

2 
F 236    

REP-9 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
propanoa deskargatzean zisterna-
kamioiaren zamalanetako besoa 
hausteagatik/banatzeagatik. 

D 155    

2 

F 296    

REP-10 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
butanoa deskargatzean zisterna-
kamioiaren zamalanetako besoa 
hausteagatik/banatzeagatik. 

D 76    

2 

F 182    

REP-13 

Hodei sukoi baten sakabanatzea 
propanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-
bonbaren hodiak hausteagatik 

D 130    

2 
F 267    

REP-14 Hodei sukoi baten sakabanatzea D 102    2 

                                                 
2 Kategoria istripuaren unean balioetsiko da. 
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ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK (HODEI TOXIKOA/HODEI SUKOIA) 

KAT.2 ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK   

LAINO 
SUKOIAREN 
IRISMENA 

(m) 

IRISMENA 
KONTZENTRAZIO 

TOXIKOAK (m) 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egoera 
EG 
(m) 

AG 
(m) 

EG (m)  AG (m)  

butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko 
bultzada-bonbaren hodiak 
hausteagatik 

F 151 --   

 

REPSOL BUTANO enpresan egon daitekeen ihes toxiko edo hodei sukoi baten 

kasuan larrialdi bateko lehen uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak 

zehazteko eta planifikatzeko xedez, jarraian agertzen diren esku hartzeko eta 

alertako eremuak zehaztu dira. Mota horretako istripu-egoeretan egon 

daitezkeen gehienezko irismenak irudikatzen dituzte, kaltetutako instalazio 

motaren arabera: 

 

PLANGINTZA-EREMUAK. IHES TOXIKOA/HODEI SUKOIA 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 

Instalazioa 
HODEI SUKOIA  ISURI TOXIKOA 

EG AG EG AG 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 570 -- -- -- 

 

Arestian zehaztutako eremuen baitan geratzen diren establezimenduak, instalazioak edo 

herriak agertzen dira ondorengo taulan: 

 

Instalazioa HODEI SUKOIA 

REPSOL LANTEGIA 

Esku hartzeko 
eremua 

Repsol Butano enpresako instalazioak, 
CLH, Iberdrola Zentral Termikoa, 
RENFE, Trenak Osatzeko Geltokia eta 
Biltegiratzeko Eremua eta Bilboko 
Portuko Gordailua. 
EZ DAGO BIZTANLEGUNERIK 

Alerta-eremua Esku hartzeko eremuarekin bat dator. 
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Jarraian agertzen dira REPSOL BUTANO enpresaren Santurtziko Lantegian 

erradiazio termikoa sor dezaketen istripuen irismena eta ondorioak. 

 

ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK  
(ERRADIAZIO TERMIKOA, BLEVE SALBUETSITA) 

 

ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK   
ERRADIAZIO TERMIKOAREN IRISMENA 

(m) 

KAT.3 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egoera 

EG (1) 

(250 
(kW/m2)4/3·s) 

(1) 

AG (1) 

(115 
(kW/m2)4/3·s) 

DG (1) 

(8 (kW/m2) 

REP-1 

Propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustearen ondorengo sutea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

-- 181 219 181 2 

REP-2 

Propanoa biltegiratzen duen gordailu 
zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa 
haustearen ondorengo sutea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

-- 120 135 142 2 

REP-3 

Butanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustearen ondorengo sutea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

-- 53 54 59 1 

REP-7 

Birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako propanoaren ontzi-
aldaketako lerroa haustearen 
ondorengo sutea. 

-- 66 80 73 2 

REP-8 

Birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako butanoaren ontzi-
aldaketako lerroa haustearen 
ondorengo sutea. 

-- 58 63 63 1 

REP-9 

Propanoa deskargatzean zisterna-
kamioiaren zamalanetako besoa 
haustearen/banatzearen ondorengo 
sutea 

-- 80 98 90 2 

REP-10 

Butanoa deskargatzean zisterna-
kamioiaren zamalanetako besoa 
haustearen/banatzearen ondorengo 
sutea 

-- 
22-pool 
18 jet 

27-pool 
20 jet 

28-pool 
20 jet 

1 

REP-13 

Propanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-
bonbaren hodiak haustearen 
ondorengo sutea 

-- 73 90 81 2 

REP-14 
Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko 
bultzada-bonbaren hodiak 
haustearen ondorengo sutea 

-- 
39-pool 
31 jet 

49-pool 
33 jet 

47-pool 
29 jet 

1 

 

REPSOL BUTANO enpresaren Santurtziko Lantegian egon daitekeen erradiazio termiko baten 

kasuan larrialdi bateko lehen uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak zehazteko eta 

                                                 
3 Kategoria istripuaren unean balioetsiko da. 
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planifikatzeko xedez, jarraian agertzen diren esku hartzeko eta alertako eremuak zehaztu dira. 

Mota horretako istripu-egoeretan egon daitezkeen gehienezko irismenak irudikatzen dituzte. 

 

ERRADIAZIO TERMIKOAREN PLANGINTZA-EREMUAK (SUTEA, BLEV SALBUETSITA) 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA. 

Instalazioa EG AG 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 185 220 

 

Arestian zehaztutako eremuen baitan geratzen diren establezimenduak, instalazioak edo 

herriak agertzen dira ondorengo taulan: 

 

Instalazioa ERRADIAZIO TERMIKOA 

REPSOL BUTANO LANTEGIA 

Esku hartzeko 
eremua 

Repsol Butano eta CLH instalazioak 
EZ DAGO BIZTANLEGUNERIK. 

Alerta-eremua 

Repsol Butano eta CLH instalazioak, 
bagoiak osatzeko Renfe geltokiko 
bulegoak. 
EZ DAGO BIZTANLEGUNERIK. 
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Jarraian, REPSOL BUTANO enpresaren Santurtziko Lantegian 

gainpresioagatik gerta daitezkeen istripuen irismena eta ondorioak agertzen 

dira:  

 

ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK (GAINPRESIOA) 

ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK   
IRISMENA 

GAINPRESIOAGATIK (m) 
KAT.4 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA Egoera EG 
(125 mbar) 

AG 
(50 mbar) 

DG 
(160 mbar) 

REP-1 

Leherketa propanoa biltegiratzen duen 
esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 
hausteagatik, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

D 510 857 461 

3 
F 573 977 515 

REP-2 

Leherketa propanoa biltegiratzen duen 
gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko 
lerroa hausteagatik, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

D 294 532 260 
3 

F 490 793 447 

REP-3 

Leherketa butanoa biltegiratzen duen 
esfera baten irteerako 6"-ko lerroa hautsi 
ondoren, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. 

D 384 649 346 

3 

F 436 766 389 

REP-7 
Leherketa birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako propanoaren ontzi-aldaketako 
lerroa hausteagatik. 

D 60 107 53 
2 

F 63 111 56 

REP-8 
Leherketa birfindegitik Repsol Butano SA 
enpresarako butanoaren ontzi-aldaketako 
lerroa hausteagatik. 

D 89 162 78 
2 

F 115 203 103 

REP-9 
Leherketa propanoa deskargatzean 
zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa 
hausteagatik/banatzeagatik. 

D 137 249 121 
2 

F 261 418 238 

REP-10 
Leherketa butanoa deskargatzean 
zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa 
hausteagatik/banatzeagatik. 

D 70 130 62 
2 

F 94 169 84 

REP-13 
Leherketa propanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren 
hodiak hausteagatik. 

D 117 214 103 

2 
F 226 357 207 

REP-14 
Leherketa butanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren 
hodiak hausteagatik. 

D 78 142 69 

2 
F 94 165 84 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Kategoria istripuaren unean balioetsiko da. 
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Repsol Butano enpresaren Santurtziko Lantegian leherketaren bat bada, larrialdiaren hasierako 

uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak zehazte eta planifikatze aldera, jarraian agertzen 

iren istripu-egoeretan esku hartzeko eta alertako eremuak zehaztu dira, eta gerta daitezkeen 

egoera guztiak hartzen dituzte baitan: 

 

PLANGINTZA-EREMUAK. GAINPRESIOA 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 

Instalazioa EG AG 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 510 860 

 

Arestian zehaztutako eremuen baitan geratzen diren establezimenduak, instalazioak edo 

herriak agertzen dira ondorengo taulan: 

 

Instalazioa GAINPRESIOA 

REPSOL BUTANO LANTEGIA 

Esku hartzeko 
eremua 

Repsol Butano enpresako instalazioak, 
Iberdrolakoak, CLHkoak, TECO 
terminala, trenak osatzeko geltokia eta 
biltegiratzeko eremua eta Bilboko Portuko 
gordailua. 
EZ DAGO BIZTANLEGUNERIK. 

Alerta-eremua 

Repsol enpresako instalazioak, 
Iberdrolakoak, CLHkoak, TECO 
terminala, trenak osatzeko geltokia eta 
biltegiratzeko eremua, Bilboko Portuko 
gordailua eta APARCABISA MP, A-2 kaia 
(edukiontzien terminala). 
EZ DAGO BIZTANLEGUNERIK. 
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Azkenik, REPSOL BUTANO enpresaren Santurtziko Lantegian BLEVE 

batengatik sor daitezkeen istripuen irismena eta ondorioak agertzen dira: 

 

ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK (ERRADIAZIO TERMIKOA, BLEVE 
SALBUETSITA) 

KAT. 
ISTRIPU-EGOERA GARRANTZITSUAK  

Egoera 

ERRADIAZIO TERMIKOAREN 
IRISMENA (m) 

Kop. ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA 

EG  
(250 

(kW/m2)4/3·s) 

(1) 

AG  

(115 
(kW/m2)4/3·s) 

DG 
(8 (kW/m2) 

REP-4 
Propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten BLEVEa 

D 1.750 2.372 1.377 3 

REP-5 
Butanoa biltegiratzen duen esfera 
baten BLEVEa 

D 1.794 2.433 1.399 3 

REP-6 
Propanoa biltegiratzen duen 
gordailu zilindriko baten BLEVEa 

D 517 704 602 3 

REP-11 
Propanoa garraiatzeko zisterna-
kamioi baten BLEVEa. 

D 317 432 366 3 

REP-12 
Butanoa garraiatzeko zisterna-
kamioi baten BLEVEa. 

D 291 399 337 3 

 

Repsol Butano enpresaren Santurtziko Lantegian egon daitekeen BLEVE baten kasuan larrialdi 

bateko lehen uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak zehazteko eta planifikatzeko xedez, 

jarraian agertzen diren esku hartzeko eta alertako eremuak zehaztu dira. Mota horretako istripu-

egoeretan egon daitezkeen gehienezko irismenak irudikatzen dituzte. 

 

PLANGINTZA-EREMUAK. BLEVE 

Instalazioa EG AG 

REPSOL BUTANO, SANTURTZIKO LANTEGIA 1.800 2.450 

 

Esku-hartze eremuan honako instalazio eta biztanlegune hauek daude: 

• A-1, A-2 eta A-3 kaietako instalazioak, Atxikia, Victoria Eugenia eta Asturiasko Printzea 

iparraldea eta Asturiasko Printzea hegoaldea. Baitan hartzen dira APARCABISA 

instalazioak, Renfe (osatzeko geltokia) eta TECO terminala. Bilboko Portuko 

biltegiratze-eremua eta gordailua. 
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• Repsol Butano enpresaren instalazioak, CLH, Renfe (osatzeko geltokia), TECO 

terminala, Iberdrolako Zentral Termikoa.  

• BIZTANLEGUNEAK: 

o Santurtzi (San Juan eta Regales auzoak). 

Alerta-eremuan honako instalazio eta biztanlegune hauek daude: 

• A-1, A-2, A-3 eta AZ-1, AZ-2, AZ-3 kaietako instalazioak, Atxikitako kaiak, Nemar, 

Victoria Eugenia, Espainiako Printzesa, Asturiasko Printzea eta Bizkaia). Baitan hartzen 

dira APARCABISA instalazioak, Renfe (osatzeko geltokia) eta TECO terminala. Bilboko 

Portuko biltegiratze-eremua eta gordailua. 

• Repsol Butano enpresaren instalazioak, CLH, Renfe (osatzeko geltokia), TECO 

terminala, Iberdrolako Zentral Termikoa eta Bunge Ibérica. 

• BIZTANLEGUNEAK: 

o Zierbena (Portua, Calleja eta Cercada auzoak). 

o Santurtzi (San Juan, Regales, Viñas eta Mamariga auzoak). 

 

Jarraian adierazten dira aurreikusitako arrisku bakoitzerako Santurtziko Industrialdeko istripu 

larrien ondorioak saihesteko edo arintzeko babes-neurriak. 
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4. sektorea: Santurtziko Industrialdea 
 

SUTEA CALEROKO CLH ENPRESAN 
EG = 173 m / AG = 209 m (kutxeten ertzetatik) 

ISTRIPU MOTAK 
• T-4 TANGAN GASOLINAREN IHES TXIKIAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 

80 m / AG = 98 m 

• T-9 TANGAN GASOLINAREN IHES TXIKIAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 
72 m / AG = 88 m 

• T-6 TANGAN KEROSENOAREN IHES TXIKIAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG 
= 77 m / AG = 95 m 

• ONTZI-ALDAKETAKO LERROAN GASOLINAREN IHES TXIKIAREN ONDORIOZKO PUTZUAK 
SU HARTZEA: EG = 61 m / AG = 74 m 

• KAMIOIAK KARGATZEKO LEKUAN GASOLINAREN IHES TXIKIAREN ONDORIOZKO PUTZUAK 
SU HARTZEA: EG = 15 m / AG = 18 m 

• GASOLINA OLIOBIDEKO IHESAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 61 m / AG 
= 74 m 

• T-11 TANGAN GASOLIOAREN IHESAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA (EG = 77 m 
/ AG = 94 m) 

• T-14 TANGAN GASOLIOAREN IHESAREN ONDORIOZKO PUTZUAK SU HARTZEA (EG = 89 m 
/ AG = 108 m) 

• C-1 KUTXETA OSORA HEDATUTAKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 112 m / AG = 136 m 

• C-2 KUTXETA OSORA HEDATUTAKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 115 m / AG = 141 m 

• C-3 KUTXETA OSORA HEDATUTAKO PUTZUAK SU HARTZEA: EG = 133 m / AG = 162 m 

• C-4 KUTXETA OSORA HEDATUTAKO PUTZUAK SU HARTZEA:  EG = 173 m / AG = 209 m 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU BEHARREKO GUNEA 
ISTRIPUAREN 
BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 
A

L
A
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M

A
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A
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B
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E
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EG 
AG 

• Instalazioa GUZTIAK 

BAI BAI BAI EZ EZ 

• Instalazioa 
• REPSOL BUTANO SA enpresaren 
instalazioak 

T-6 TANGAN 
KEROSENOAREN 
IHES TXIKIAREN 
ONDORIOZKO 
PUTZUAK SU 
HARTZEA 

• Instalazioa 
• CN-639 errepidea 

ERABATEKO SUTEA 
C-2 KUTXETAN 
ERABATEKO SUTEA 
C-3 KUTXETAN 

• Instalazioa. 
• CN-639 errepidea. 
• REPSOL BUTANO SA enpresaren 
instalazioak  

ERABATEKO SUTEA 
C-1 KUTXETAN 
ERABATEKO SUTEA 
C-4 KUTXETAN 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 
ESKU HARTZEKO TALDEAK: 

• ARNASKETA AUTONOMOKO EKIPAMENDUA. 

• SUTEEN AURKA ESKU HARZTEKO EKIPAMENDU OSOA. 

BESTELAKO EKINTZA-TALDEAK: 

• ITXAROTEKO GUNEETAN GELDITZEA (ESKU HARTZEKO GUNETIK KANPO). 
 

INGURUMENA BABESTEA 

• SUA ITZALTZEKO ERABILITAKO URARI EUSTEA ETA KEA LURRERATZEA. 
 

ONDASUNAK BABESTEA 

• ARRISKUPEAN EGONDAKO EKIPOAK/INSTALAZIOAK HOZTEA. 
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4. sektorea: Santurtziko Industrialdea 

 

LEHERKETA CALEROKO CLH ENPRESAN 
(EG = 116 m / AG = 262 m) 

ISTRIPU MOTAK 

• LEHERKETA T-7 GASOLINA-TANGAREN BARRUAN: EG= 116 m / AG= 262 m 

• LEHERKETA T-3 GASOLINA-TANGARREN BARRUAN: EG = 76 m / AG = 173 m 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU BEHARREKO GUNEA 
ISTRIPUAREN 
BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 

A
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EG • Instalazioa GUZTIAK BAI BAI EZ BAI EZ 

AG 

• Instalazioa 
• CN-639 errepidea 
• Repsol Butano enpresaren 
instalazioak 

LEHERKETA T-3 
TANGAN 

BAI BAI BAI EZ EZ 
• Instalazioa 
• CN-639 errepidea 
• Aparcabisa MP aparkalekua 

LEHERKETA T-7 
TANGAN 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 

URRUTIRATZEA ETA DOMINO-EFEKTUA SOR DAITEKEELA AURREIKUSTEA. 

 

INGURUMENA BABESTEA 

(NEURRI BEREZIRIK EZ) 

 

ONDASUNAK BABESTEA 
(NEURRI BEREZIRIK EZ). 
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4. SEKTOREA: Santurtziko Industrialdea 
 

REPSOL BUTANO SA ENPRESAREN SANTURTZIKO LANTEGIAN HODEI SUKOIA SAKABANATZEA 
(EG=AG =570 m) 
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ISTRIPU MOTAK 
Propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (AG=EG =570 m). 
Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. (AG=EG =440 m). 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (AG=EG =396 m). 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako propanoaren ontzi-aldaketako lerroan haustura. (AG=EG =94 
m). 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako butanoaren ontzi-aldaketako lerroan haustura. (AG=EG =102 
m). 
Propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. (AG=EG =155 m). 
Butanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. (AG=EG =76 m). 
Propanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak haustea. (AG=EG =130 m). 
Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak haustea. (AG=EG =102 m). 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU 
BEHARREKO GUNEA 

ISTRIPUAREN BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 
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EG
, 
A
G 

Repsol 
enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak
, CLHkoak, 
TECO 
terminala, 
trenak 
osatzeko 
geltokia 
etaBilboko 
Portuko 
biltegiratzeko 
eremua eta 
gordailua.  

Propanoa biltegiratzen duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera kontuan 
izanda 
Propanoa biltegiratzen duen gordailu 
zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. 

BAI BAI Bai EZ EZ 

EG
, 
A
G 

Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, trenak 
osatzeko geltokia. 

Butanoa biltegiratzen duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera kontuan 
izanda. 

BAI BAI Bai EZ EZ 

EG
, 
A
G 

Repsol enpresaren 
instalazioak 

GUZTIAK BAI BAI Bai EZ EZ 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 

ESKU HARTZEKO TALDEAK: 
 

- SUTEEN AURKA ESKU HARZTEKO EKIPAMENDU OSOA. 
- ARNASKETA AUTONOMOKO EKIPAMENDUA. 

BESTELAKO EKINTZA-TALDEAK: 
- ITXAROTEKO GUNEETAN GELDITZEA (ESKU HARTZEKO GUNETIK KANPO) 

 

INGURUMENA BABESTEA 



 

SANTURTZI, ZIERBENA ETA BILBOKO PORTU AUTONOMOKO INDUSTRIALDEKO KLP, 2012ko abendua                                   58/69 

 

 
 
 

SU ITZALTZEKO URAK GELDIARAZTEA ETA KEA LURRERA BOTATZEA 
 

ONDASUNAK BABESTEA 

ARRISKUPEAN EGONDAKO EKIPOAK/INSTALAZIOAK HOZTEA 

 

4. SEKTOREA: Santurtziko Industrialdea 

 

REPSOL BUTANO SA ENPRESAREN SANTURTZIKO LANTEGIAN SUTEA 
(EG = 185 m / AG = 220 m) 
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ISTRIPU MOTAK 

Sutea propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroan, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (EG = 181  AG =219 m). 
Sutea propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroan, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. (EG = 120 AG =135 m). 
Sutea butanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroan, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (EG = 53 AG =54 m). 
Sutea Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako propanoaren ontzi-aldaketako lerroan. (EG= 66 AG =80 
m). 
Sutea Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako butanoaren ontzi-aldaketako lerroan. (EG= 58 AG =63 
m). 
Sutea propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoan. (EG = 80 AG =98 m). 
Putzuak su hartzea propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoan. (EG = 22 AG =27 
m). 
Sutea propanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodian. (EG= 73 m AG =90 m). 
Putzuak su hartzea butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodian. (EG = 39 m AG =49 
m). 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU 
BEHARREKO GUNEA 

ISTRIPUAREN BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 

A
L

A
R

M
A

  

S
A

R
B

ID
E

 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

K
O

N
F

IN
A

M
E

N
D

U
A

 

U
R

R
U

T
IR

A
T

Z
E

A
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B
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EG 

Repsol Butano 
instalazioak eta 
CLH 
instalazioak 

Sutea propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroan, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera kontuan 
izanda. BAI BAI EZ 

BA
I 

EZ 
Repsol Butano 
enpresako 
instalazioak. 

Guztiak 

AG 

Repsol Butano 
instalazioak eta 
CLH 
instalazioak 

Sutea propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroan, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera kontuan 
izanda.  
Sutea propanoa biltegiratzen duen 
gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko 
lerroan, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (EG = 120 AG 
=135 m).  

BAI BAI BAI EZ EZ 

Repsol Butano 
enpresako 
instalazioak. 

Guztiak 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 

ESKU HARTZEKO TALDEAK: 
 

- SUTEEN AURKA ESKU HARZTEKO EKIPAMENDU OSOA. 
- ARNASKETA AUTONOMOKO EKIPAMENDUA. 

BESTELAKO EKINTZA-TALDEAK: 
- ITXAROTEKO GUNEETAN GELDITZEA (ESKU HARTZEKO GUNETIK KANPO) 
 

INGURUMENA BABESTEA 

SU ITZALTZEKO URAK GELDIARAZTEA ETA KEA LURRERA BOTATZEA 
 

ONDASUNAK BABESTEA 
(NEURRI BEREZIRIK EZ) 
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4. SEKTOREA: Santurtziko Industrialdea 
 

REPSOL BUTANO SA ENPRESAREN SANTURTZIKO LANTEGIAN LEHERKETA (BLEVE SALBUETSITA) 
(EG = 510 m / AG = 860 m) 

 

ISTRIPU MOTAK 

Propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (EG = 510  AG =857 m). 
Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. (EG = 294 AG =532 m). 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda. (EG = 384 AG =649 m). 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako propanoaren ontzi-aldaketako lerroan haustura. (EG= 60 AG 
=107 m). 
Birfindegitik Repsol Butano SA enpresarako butanoaren ontzi-aldaketako lerroan haustura. (EG= 89 AG 
=162 m). 
Propanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. (EG = 137 AG =249 
m). 
Butanoa deskargatzean zisterna-kamioiaren zamalanetako besoa haustea/banatzea. (EG = 70 AG =130 m). 
Propanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodia haustea. (EG= 117 m AG =214 m). 
Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren hodiak haustea. (EG = 78 m AG = 142 m) 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU BEHARREKO 
GUNEA 

ISTRIPUAREN BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 
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EG 

Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, TECO 
terminala, trenak 
osatzeko geltokia 
etaBilboko Portuko 
biltegiratzeko 
eremua eta 
gordailua.  

Propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, 
urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda 

BAI BAI Ez 
Ba
i 

Ez 

Repsol, Iberdrola eta CLH  
enpresetako instalazioak 
Trenak osatzeko geltokia 

Propanoa biltegiratzen duen gordailu 
zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

Repsol Butano enpresako 
instalazioak. 

GUZTIAK 
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AG 

Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, TECO 
terminala, trenak 
osatzeko geltokia 
etaBilboko Portuko 
biltegiratzeko 
eremua eta 
gordailua,  
APARCABISA MP. 
A-2 kaia. 

Propanoa biltegiratzen duen esfera 
baten irteerako 6"-ko lerroa haustea, 
urrutiko eragingailuko balbularen 
jarduera kontuan izanda 

Bai Bai Bai Ez Ez 
Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, TECO 
terminala, trenak 
osatzeko geltokia 
etaBilboko Portuko 
biltegiratzeko 
eremua eta 
gordailua. 

Propanoa biltegiratzen duen gordailu 
zilindriko baten irteerako 4"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten 
irteerako 6"-ko lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

Repsol, Iberdrola eta CLH  
enpresetako instalazioak 

GUZTIAK 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 

URRUTIRATZEA ETA DOMINO-EFEKTUA SOR DAITEKEELA AURREIKUSTEA 
 

INGURUMENA BABESTEA 

(NEURRI BEREZIRIK EZ) 
 

ONDASUNAK BABESTEA 
(NEURRI BEREZIRIK EZ) 
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4. SEKTOREA: Santurtziko Industrialdea 
 

REPSOL BUTANO SA ENPRESAREN SANTURTZIKO LANTEGIAN BLEVEa (EG=1.800/AG=2.450) 
 

ISTRIPU MOTAK 

Propanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa (EG=1.750 m, AG=2.372 m). 
Butanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa (EG=1.794 m, AG=2.433 m). 
Propanoa biltegiratzen duen gordailu zilindriko baten BLEVEa (EG=517 m, AG=704 m). 
Propanoa biltegiratzen duen zisterna-kamioi baten BLEVEa (EG=317 m, AG=432 m). 
Butanoa garraiatzeko zisterna-kamioi baten BLEVEa (EG=291 m, AG=399 m). 

 

HERRITARRAK BABESTEA 

PLANIFIKATU BEHARREKO GUNEA 
ISTRIPUAREN 
BALDINTZAK 

BABES NEURRIAK 

ALARM
A  

SARBID
E-

KONTR
OLA 

KONFIN
AMEND

UA 

URRUTI
RATZEA 

EBAKU
AZIOA 

EG 

A-1, A-2 eta A-3 kaietako 
instalazioak, Atxikia, Victoria 
Eugenia eta Asturiasko Printzea 
iparraldea eta Asturiasko Printzea 
hegoaldea. Baitan hartzen dira 
APARCABISA instalazioak, Renfe 
(osatzeko geltokia) eta TECO 
terminala. Bilboko Portuko 
biltegiratze-eremua eta gordailua. 
Repsol Butano enpresaren 
instalazioak, CLH, Renfe (osatzeko 
geltokia), TECO terminala, 
Iberdrolako Zentral Termikoa eta 
Santurtzi (San Juan eta Regales 
auzoak). 

Propanoa/butanoa 
biltegiratzen duen esfera 
baten BLEVEa 

BAI BAI EZ BAI EZ Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, TECO 
terminala, trenak 
osatzeko geltokia 
etaBilboko Portuko 
biltegiratzeko eremua 
eta gordailua. Edukiontziak. 

Propanoa biltegiratzen 
duen gordailu zilindriko 
baten BLEVEa 

Repsol, Iberdrola eta CLH  
enpresetako instalazioak  

Propanoa/butanoa 
garraiatzeko zisterna-
kamioi baten BLEVEa. 

AG 

A-1,A-2, A-3 eta AZ-1, AZ-2, AZ-3, 
kaietako instalazioak, Atxikitako 
kaiak, Nemar, Victoria Eugenia, 
Espainiako Printzesa, Asturiasko 
Printzea eta Bizkaia). Baitan hartzen 
dira APARCABISA instalazioak, 
Renfe (osatzeko geltokia) eta TECO 
terminala. Bilboko Portuko 
biltegiratze-eremua eta gordailua. 
Repsol Butano enpresaren 
instalazioak, CLH, Renfe (osatzeko 
geltokia), TECO terminala, 
Iberdrolako Zentral Termikoa, Bunge 
Ibérica. Zierbenako biztanleak 
(Portua, Calleja eta Cercada 
auzoak). Eta Santurtzi (San Juan, 
Viñas eta Mamariaga auzoak). 

Propanoa/butanoa 
biltegiratzen duen esfera 
baten BLEVEa. 

BAI BAI BAI EZ EZ 

Repsol enpresako 
instalazioak, 
Iberdrolakoak, 
CLHkoak, TECO 
terminala, trenak 
osatzeko geltokia 

Propanoa biltegiratzen 
duen gordailu zilindriko 
baten BLEVEa. 
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etaBilboko Portuko 
biltegiratzeko eremua 
eta gordailua. A-2 kaia. 

Repsol, Iberdrola eta CLH 
enpresetako instalazioak, A-2 kaia, 
BPAren biltegiratze-eremua eta 
gordailua 

Propanoa/butanoa 
garraiatzeko zisterna-
kamioi baten BLEVEa. 

 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 
ESKU HARTZEKO TALDEAK: 

- SUTEEN AURKA ESKU HARZTEKO EKIPAMENDU OSOA. 
- ARNASKETA AUTONOMOKO EKIPAMENDUA. 

BESTELAKO EKINTZA-TALDEAK: 
- ITXAROTEKO GUNEETAN GELDITZEA (ESKU HARTZEKO GUNETIK KANPO). 

 

INGURUMENA BABESTEA 

SUA ITZALTZEKO ERABILITAKO URARI EUSTEA ETA KEA LURRERATZEA 
 

ONDASUNAK BABESTEA 
ARRISKUPEAN EGONDAKO EKIPOAK/INSTALAZIOAK HOZTEA 
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Repsol Butano lantegiaren istripu-hipotesietatik eratorritako ahultasuna istripuaren izaeraren 

araberakoa izango da, eta honako kasu hauek egon daitezke: 

Hodei sukoia sakabanatzeagatik gehienezko irismena 1. hipotesian lortzen 

da (propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea) eta 

569 m-koa da esku-hartzeko eremurako (LEL % 50) D egonkortasunarekin 

eta 4 m/s, eta 666 m F egonkortasunarekin eta 2 m/s. Alerta-eremua ez da zehazten 

TNO report 2006AR0308/B Irizpideen Gida Teknikoaren arabera. 

Hodei sukoia sakabanatzeko arriskua dagoen larrialdi baten lehen uneetan 

aplikatu beharreko babes-neurriak zehazteko eta planifikatzeko, istripu-egoera 

bat finkatu da 570 m-ko esku-hartzeko eremuekin esku hartzeko eta 

alertako eremuetarako, hodei sukoiaren erdigunetik. 

Esku hartzeko eta alertako eremuen barruan, honako hauek daude: Repsol, Iberdrolakoa 

eta CLH enpresako instalazioak, TECO terminala, trenak osatzeko geltokia 

etaBilboko Portuko biltegiratzeko eremua eta gordailua. 

Era berean, gainpresioagatik gehienezko irismenak 1. hipotesirako lortzen dira (propanoa 

biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea), eta hauek dira: 510 m (D4) eta 

573 m (F2) esku-hartzeko eremurako, eta 857 m (D4) eta 977 m (F2) alerta-eremurako. 

Leherketa-arriskua dagoen larrialdi baten lehen uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak 

zehazteko eta planifikatzeko, istripu-egoera bat finkatu da 510 m-ko esku-hartzeko 

eremuarekin eta 810 m-koarekin alertako eremurako, gainpresioaren iturria dagoen lekutik. 

Esku hartzeko eremuaren baitan daude Repsol, Iberdrolakoa eta CLH enpresako instalazioak, 

TECO terminala, trenak osatzeko geltokia eta Bilboko Portuko biltegiratzeko eremua eta 

gordailua. 

Alerta-eremuaren baitan daude Repsol, Iberdrola eta CLH enpresako instalazioak, TECO 

terminala, trenak osatzeko geltokia, Bilboko Portuko biltegiratzeko eremua eta gordailua eta 

APARCABISA. 

Erradiazio termikoagatiko irismenei dagokienez: 

� Suzko dardoaren kasuan, gehienezko irismenak 1. hipotesirako lortzen 

dira (propanoa biltegiratzen duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 

haustea), eta 181 m dira esku hartzeko eremuan eta 219 m alerta-

eremuan, D egonkortasunerako eta 4 m/s. 2 m/s haize-abiadurarako ez da 

kalkulatu, irismenak txikiak baitira. 
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� Putzuak su hartzearen kasuan, gehienezko irismenak 19. hipotesirako 

lortzen dira (Butanoa ontziz aldatzeko/kargatzeko bultzada-bonbaren 

hodia haustea), eta 39 m dira esku hartzeko eremuan eta 49 m alerta-

eremuan, D egonkortasunerako eta 4 m/s. 2 m/s haize-abiadurarako ez da 

kalkulatu, irismenak txikiak baitira. 

Sute kasuan larrialdi baten lehen uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak 

zehazteko eta planifikatzeko, istripu-egoera bat finkatu da 185 m-ko esku-

hartzeko eremuekin eta 220 m-koarekin alertako eremurako, erradiazio-

iturria dagoen lekutik. 

Esku hartzeko eremuan Repsol Butano enpresaren instalazioak daude. 

Alerta-eremuan Repsol Butano eta CLH enpresen instalazioak daude. 

BLEVEaren suzko bolaren kasuan, gehienezko irismenak 8. hipotesian lortzen 

dira (Butanoa biltegiratzen duen esfera baten BLEVEa), eta 1.794 m dira esku 

hartzeko eremuan eta 2.433 m alerta-eremuan, D egonkortasunerako eta 4 

m/s. 2 m/s haize-abiadurarako ez da kalkulatu, irismenak txikiak baitira. 

BLEVE-arriskua dagoen larrialdi baten lehen uneetan aplikatu beharreko 

babes-neurriak zehazteko eta planifikatzeko, istripu-egoera bat finkatu da 1.800 

m-ko esku-hartzeko eremuarekin eta 2.450 m-koarekin alerta-eremurako, 

BLEVEren jatorria izan daiteken lekutik. 

Esku hartzeko eremuan honako enpresa eta biztanlegune hauek daude: 

• Bilboko Portu Autonomoa: ( A-1, A-2 eta A-3 kaiak, Nemar, Victoria Eugenia eta 

Espainiako Printzesa kaiak, APARCABISA). 

• Santurtzi (San Juan auzoa).  

• Zierbena (Valle auzoa).  

• Repsol Butano, Iberdrola eta CLH enpresen instalazioak, APARCABISA eta Renfe MP 

Alerta-eremuan honako biztanlegune hauek daude: 

• Bilboko Portu Autonomoa: (A-1,A-2, A-3 eta AZ-1, kaiak, Nemar, Victoria Eugenia eta 

Espainiako Printzesa eta Asturiasko Printzea kaiak).  

• Zierbenako biztanleak (Portua, Valle, Aldapa eta San Roke auzoak).  

• Santurtzi (San Juan eta Vñas auzoak).  

CLH, Befesa VA SLU, Iberdrola, APARCABISA eta Renfe MP enpresen instalazioak. 
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A I.7.8 Domino-efektua 

 

Istripu-egoera  

Domino-efektuaren irismena (m) 

Gainpresioa 
(m) 

Erradiazio termikoa 
(m) 

 

REP-1: Propanoa biltegiratzen duen 
esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

461 181 

 

REP-2: Propanoa biltegiratzen duen 
gordailu zilindriko baten irteerako 4"-
ko lerroa haustea, urrutiko 
eragingailuko balbularen jarduera 
kontuan izanda. 

260 142 

 

REP-3: Butanoa biltegiratzen duen 
esfera baten irteerako 6"-ko lerroa 
haustea, urrutiko eragingailuko 
balbularen jarduera kontuan izanda. 

346 59 

 REP-4: Propanoa biltegiratzen duen 
esfera baten BLEVEa 

-- 1.377 

 REP-5: Butanoa biltegiratzen duen 
esfera baten BLEVEa 

-- 1.399 

 REP-6: Propanoa biltegiratzen duen 
gordailu zilindriko baten BLEVEa 

-- 602 

 
REP-7: Birfindegitik Repsol Butano 
SA enpresarako propanoaren ontzi-
aldaketako lerroan haustura. 

53 73 

 
REP-8: Birfindegitik Repsol Butano 
SA enpresarako butanoaren ontzi-
aldaketako lerroan haustura. 

78 63 

 
REP-9: Propanoa deskargatzean 
zisterna-kamioiaren zamalanetako 
besoa haustea/banatzea 

121 90 

 
REP-10: Butanoa deskargatzean 
zisterna-kamioiaren zamalanetako 
besoa haustea/banatzea 

62 
28-pool 

20 jet 

 REP-11: Propanoa garraiatzeko 
zisterna-kamioi baten BLEVEa. 

-- 366 

 REP-12: Butanoa garraiatzeko 
zisterna-kamioi baten BLEVEa. 

-- 337 

 
REP-13: Propanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-
bonbaren hodiak haustea 

103 81 

 
REP-14: Butanoa ontziz 
aldatzeko/kargatzeko bultzada-
bonbaren hodiak haustea 

69 
47-pool 

29 jet 
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Repsol enpresan, DOMINO-EFEKTUARI dagokionez, honako gehienezko 

distantzia hauek kalkulatu dira: 

� Butano-esferaren BLEVE kasuan erradiazio termikoagatik (1.399 m); hala 

ere, BLEVEaren iraupena oso mugatua dela kontuan izanda (≈ 30 s), 

aintzat har daiteke ez duela domino-efektuagatik istripuen kateamendurik 

eragingo. 

� Suzko dardoagatik edo putzuak su hartzeagatik erradiazio termikoak 

gehienezko irismena 1. hipotesian lortzen du (propanoa biltegiratzen 

duen esfera baten irteerako 6"-ko lerroa haustea) eta 181 m-koa da. 

� Era berean, gainpresioagatik domino-efektuaren irismenari dagokionez, 

1. hipotesirako lortzen da (propanoa biltegiratzen duen esfera baten 

irteerako 6"-ko lerroa haustea) eta 461 m da (D4). 

Aipatu behar da domino-efektuagatik ez direla gertatuko dagoeneko planteatu direnen 

bestelako banakako istripuak; hala ere, horietako zenbait kateatuta sor daitezke. 

A I.7.9 Kartografia 
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