
     
 

KLP SANTURTZI, ZIERBENA ETA BILBOKO PORTU AUTONOMOKO INDUSTRIALDEA, 2012ko abendua                                   1/14 

 

 

IX. ERANSKINA: HITZ TEKNIKOAK. 

 

Istripu larria: edozein gertaera -adibidez ihes, isurketa, sute edo leherketa garrantzitsuak-, 

1999ko uztailaren 20ko 1254/1999 Errege Dekretua aplikatzen zaion edozein 

establezimenduren jarduera batean kontrolatu gabeko prozesu baten ondorio denean, eta 

arrisku larria sortzen dienean, berehala edo gerora, pertsonei, ondasunei eta ingurumenari, 

establezimenduaren barruan edo kanpoan, eta substantzia arriskutsu bat edo gehiago tartean 

daudenean. Indarrean dagoen legediaren ondorioetarako, istripu larriak honako kategoria 

hauetan sailkatzen dira: 

1. kategoria: aurreikuspenen arabera, istripu horren ondorio bakarra da kalte materialak 

egotea istripua gertatu den tokian; kanpoalderako, berriz, ez da kalterik aurreikusten. 

2. kategoria: aurreikuspenen arabera, istripu hauen ondorioz, kalte materialak eta biktimak 

egon daitezke establezimenduan; bestalde, kanpoaldean izango diren ondorio bakarrak 

hauek dira: kalte arinak eta ondorio txarrak ingurumenean, eremu mugatuetan. 

3. kategoria: establezimendutik kanpo, balizko biktimak, kalte material larriak edo eremu 

zabalen ingurumenean ondorio larriak dituztenak. 

Akreditazioa: erakunde batek kalitatea edo entseguko edo industria-kalibraketako laborategi 

bat ziurtatzeko, ikuskatzeko edo auditatzeko duen gaitasun teknikoaren aitorpen formala.  

AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels): AEGL mailak biztanleriarentzako gehienezko 

esposizio-mugak dira, eta 10 minututik 8 ordurako esposizio-tarteetarako larrialdiei aplikatzen 

zaizkie. AEGLs-1, AEGLs-2 eta AEGLs-3 mailak bost denbora-tartetako baterako zehaztuko 

dira (10 eta 30 min., 1 h., 4 h., eta 8 h.) eta toxikotasun-mailagatik bereizten dira. Uste da 

gomendatutako esposizio-mailak biztanleria osoari aplika ahal zaizkiola, haurrak eta sentikorrak 

izan daitezkeen beste banako batzuk barne hartuta. Hiru AEGL mailak honela zehaztu dira: 

AEGL-1: kontzentrazio-maila honetan edo handiagoan, biztanleria orokorrak, banako 

sentikorrak barne hartuta baina hipersentikorrak kontuan hartu gabe, deserosotasun 

nabarmena esperimentatu dezakete. AEGL-1 mailaz azpiko kontzentrazioak usain, zapore 

edo beste zentzumen-narritadura arin bat sortzen duten esposizio-mailak dira. 

AEGL-2: kontzentrazio-maila honetan edo handiagoan, biztanleria orokorrak, banako 

sentikorrak barne hartuta baina hipersentikorrak kontuan hartu gabe, epe luzerako ondorio 

larriak edota itzulezinak izan ditzake, edo ihes egiteko ahalmena eragotzita ikusi. AEGL-2 

mailaz azpiko kontzentrazioak, baina AEGL-1 mailaz gaindikoak, ondoez nabarmena sor 

dezakeen esposizio-mailak dira. 
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AEGL-3: kontzentrazio-maila honetan edo handiagoan, biztanleria orokorrak, banako 

sentikorrak barne hartuta baina hipersentikorrak kontuan hartu gabe, bizitza arriskuan 

jartzen duten ondorioak izan ditzake edo hil egin daiteke. AEGL-3 mailaz azpiko 

kontzentrazioak, baina AEGL-2 mailaz gaindikoak, epe luzera ondorio larriak edo 

itzulezinak eragin ditzaketen edo ihes egiteko ahalmena eragotzi dezaketen esposizio-

mailak dira. 

Adierazle horiek Ameriketako Estatu Batuetako Ingurumenaren Babeserako Agentziak (EPA) 

proposatu zituen hasiera batean. 

Ur kutsatuak: ur kutsatutzat hartzen da isuri-baldintzak betetzen ez dituztenak, gai horri 

dagokionez indarrean dagoen legediaren arabera.  

Biltegiratzea: biltegiratzeko, zaintzan gordailutzeko edo gordetzeko xedeekin substantzia 

arriskutsuen kantitate baten benetako edo balizko presentzia. 

Baterako biltegiratzea: gainazalean zatitutako kubeto edo ontzi beraren baitan dauden, 

eraikinen barruan areto berean dauden eta lurperatuak zatitutako ontzi beraren baitan duden 

produktuen biltegiratzea.  

Iragaitzazko biltegiratzea: berriz bidaltzeko zain dauden produktuen noizbehinkako 

biltegiratzea; horien aurreikusitako biltegiratze-epeak ez ditu gainditzen 72 ordu jarraian. Hala 

ere, biltegian produktua egonez gero hilean 8 egun edo urtean 36 egun baino luzaroago, ez da 

hartuko iragaitzazko biltegiratze gisa.  

Kalitate-auditoria: kalitate-sistemaren edo haren zatietako baten eraginkortasunaren azterketa 

sistematikoa edo independentea. 

Norberaren auto-babesa: planifikatzeko xede diren eremuetako biztanleek dituzten jarrerak 

eta jokabideak, berezkoak edo ikasitakoak, Larrialdi Planean aurreikusitako neurrien 

eraginkortasuna osatzen edo hobetzen dutenak. 1991ko urtarrilaren 30eko Ebazpenaren 1.3 

artikulua, Arrisku Kimikorako Oinarrizko Zuzentaraua. 

Agintari eskudunak: agintari eskuduntzat hartuko dira 1999ko uztailaren 20ko 1254/1999 

Errege Dekretuaren ondorioetarako, dekretu horretako 16. artikuluan zehazten direnak. 

Agintari eskuduna: dagokion proiektuari aplikatu dakiokeen legediaren arabera, proiektua 

gauzatzeko baimena eman behar duena. (1988ko irailaren 30eko 1131/1988 Errege 

Dekretuaren I. eranskina, ingurumen-inpaktua ebaluatzeko araudia). 

BLEVE: ingelesezko "Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion" adierazpenaren akronimoa. 

Hormako materialak erresistentzia mekanikoa eta hermetikotasuna zakarki galtzeagatik 

presiopean likido bat daukan ontziaren kanpo-beroketak sortutako leherketa. Leherketa bereziki 

bortitza da, barneko likidoa oso gainberotuta dagoenez, irakin egiten baitu, haren zati handi bat 

bat-batean homogeneoki nukleatzetik abiatuta.  
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Su-bola: literatura anglosaxoian "Fireball". Difusioagatik hedatutako sugarra da, eta 

aldameneko sugar egonkorrekin kontaktuan jarrita pizten den erregai-masa handi bat pizten 

denean sortzen da. Globo gori bat osatzen da, bertikalean igotzen da eta azkar kontsumitzen 

da. 

Borborra: "boilover" hitz anglosaxoiaren itzulpena. Hain zuzen, borborra, "urak behetik gora 

egiten duen erupzioa, gainazalerantz igoz" moduan definituta, nabarmenki bat dator boilover 

izenez ezagutu ohi den fenomeno fisikoarekin. 

Kalibraketa: zehaztutako baldintzetan, neurketa-tresna batek adierazten dituen balioen, edo 

gauzatutako neurri batean islatutako balioen, eta neurgai bati dagozkion balio ezagunen arteko 

harremana ezartzea xede duten eragiketen multzoa da. 

Arriskuaren karakterizazioa: substantzia baten benetako edo aurreikusitako esposizioagatik 

giza biztanleria batean edo ingurumeneko konpartimentu batean egon daitezkeen kontrako 

ondorioen larritasunaren eta eraginaren kalkulua. "Arriskuen kalkulua" ere jaso dezake, hau da, 

probabilitate horren kuantifikazioa.  

Kartzinogenikoak: inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez minbizia sortu edo 

haren maiztasuna handitu dezaketen substantziak eta prestakinak. 

Substantzia arriskutsuen kategoriak: 1999ko uztailaren 20ko 1254/1999 Errege Dekretua 

aplikatzearen xedeetarako, dekretu horren I. eranskinaren 2. zatian ezarritako irizpideen 

arabera zehaztutakoak dira. 

Koordinazio operatiboko zentroa (CECOP): larrialdian parte hartzen duten administrazioen 

zerbitzuen koordinazioa dagoen lekua edo zentroa. 

Ziurtagiria: enpresa, produktu, prozesu edo zerbitzu jakin bat arau edo espezifikazio 

teknikoetan zehaztutako betebeharren arabera egiten dela ezartzea ahalbidetzen duen 

jarduera. 

Zurrusta zurrunbilotsua: ihes inertzial edo zurrusta (ingelesez "jet") gaseosoa, bere 

presioagatik sakabanatzen den gas-zain bat da, eta presio handiko gordailu batean gas- edo 

lurrun-isuri bat dagoenean gertatzen da. Reynolds zenbakia nahikoa handia denean, 25.000 

baino handiagoa zuloaren diametroari dagokionez, zurrusta zurrunbilotsua sortzen da, 

laminarra baino helmen askoz handiagoa duena, eta, horregatik, ondorioen azterketan kontuan 

hartzen den bakarra da. 

Erregarriak: beste substantzia eta prestakin batzuekin kontaktuan, bereziki substantzia 

sukoiekin, erreakzio exotermiko indartsua sortzen duten substantziak eta prestakinak. 

Errekuntza: aireagatik (erregarria) materien (erregaiak) oxidazio azkarra eta oso exotermikoa 

da. Sugarraren bidez adierazten da, eta industria-istripuetan beti zurrunbilotsua da. Errekuntza 

gertatzen denean erregaiak eta erregarriak bereizita ekartzean, difusio sugarrak sortzen dira; 
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aldiz, erregaien eta erregarrien nahasketa batean garatzen direnean aurre-nahastutako 

sugarrak sortzen dira. Aldi berean, sugarrak egonkorrak edo aurrerakorrak  izan daitezke 

espazioan mugitzen badira, erregai-erregarri nahasketa (aurre-nahastutako sugarra) baten 

bidez edo sortzen ari denaren bidez (difusio-sugarra). 

Batezbesteko kontzentrazio hilgarria (CL50 edo CL50): estatistika bidez lortutako substantzia 

baten kontzentrazioa da, hain zuzen, denbora jakin batean substantzia horrekin kontaktuan 

egondako animalien % 50 hiltzea espero dena esposizioan edo esposizioaren ondorengo epe 

zehaztu batean. CL50 balioa substantzia-pisuan adierazten da aire normaleko bolumen-

unitateko (miligramoak litroko, mg/L). 

Korrosiboak: ehun biziekin kontaktuan egonda horiek suntsitu ditzaketen substantziak eta 

prestakinak dira.  

Kubetoa: biltegiratze-elementuetako produktuak atxikitzeko barrunbea da, produktu horien isuri 

edo ihesen kasuan.  

Kaltea: giza bizitzen galera, gorputzeko lesioak, kalte materialak eta ingurumenaren narriadura 

larria, substantzia arriskutsuen ezaugarri toxikoen, sukoien edo leherkorren edo oxidatzaileen 

zuzeneko edo zeharkako, berehalako edo geroratuko emaitza gisa, eta industria-jardueren 

garapenaren ondoriozko beste ondorio fisiko edo fisikokimiko batzuk. 

Suzko dardoa: literatura anglosaxoian "Jet Fire". Suzko mihi ere deitzen zaio. Luzera handiko 

eta zabalera gutxiko difusio-sugar egonkorra, sopletez oxiazetileniko batek sortua bezalakoa. 

Zurrusta zurrunbilotsuen sutzeak eragina. 

Deflagrazioa: aurre-nahastutako sugar aurrerakoiaren errekuntza, dentsitate-murrizketa dauka 

ezaugarri. Haren hedakuntza subsonikoa da. 

Detonazioa: aurre-nahastutako sugar aurrerakoiaren errekuntza, dentsitate-areagotzea dauka 

ezaugarri. Haren hedakuntza supersonikoa da. 

Dosia: edozein esposizio-bitetatik organismoan sartutako substantzia baten kantitatea, 

normalean organismo hartzailearen masa-unitateari dagokio (adibidez, substantziaren 

mg/gorputz-pisuaren kg). 

Batezbesteko dosi hilgarria  (DL50 ó DL50): estatistika bidez lortutako substantzia baten  dosi 

bakarra da, eta berau eman zaien animalien % 50 hiltzea espero da. DL50 balioa substantziaren 

pisuan adierazten da animaliaren pisu-unitateko (miligramoak kiloko, mg/kg). 

Domino-efektua: efektuen kontzentrazioaren ondorioak biderkatu egiten ditu, izan ere, 

gertaera arriskutsuek erraz kaltetzeko moduko kanpoko elementuei, bestelako ontziei, hodiei 

edo establezimendu bereko edo hurbileko beste establezimenduetako ekipoei eragin 

diezaiekete, eta horrek ihesen bat, suteren bat, leherduraren bat edo leherketaren bat eragin 

dezake bertan, eta aldi berean, beste gertaera arriskutsu batzuk eragin. 
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Elementu kaltebera: istripu handien ondorioz kalteak jasan ditzaketen pertsonak, ingurumena 

eta ondasunak dira elementu kalteberak. 

Entsegua: produktu, prozesu edo zerbitzu baten ezaugarri baten edo gehiagoren azterketan 

edo egiaztapenean datza, ekipo egokiekin eginda eta prozedura espezifikatu baten arabera. 

Establezimendua: instalazio batean edo gehiagotan substantzia arriskutsuak dituen industria 

baten kontrolpeko eremuaren osotasuna da, barne hartzen dira azpiegiturak edo jarduera 

komunak edo elkarri lotuak. 

Eztanda: presiopeko kontinente baten haustura zakarra, barneko presioak eta inguratzailearen 

erresistentzia mekanikoaren akatsak eragina; barnean fluidoaren sakabanaketa bortitza 

eragiten du, baita presio-uhin bat eta jaurtigaiak ere. 

ERPG (Emergency response planning guidelines): substantzia espezifiko baten 

esposizioaren ondorioz ikus daitezkeen kontrako ondorioak arrazoiz aurreikusi daitezkeen 

kontzentrazio-mailak kalkulatzeko xedea duen indizea da. Indize horiek Industria Higiene 

Amerikarra elkarteak argitaratzen ditu. 

ERPG-1: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia guztiak ordubetera arte 

egon daitezke esponituta, kontrako ondorio arinak eta aldi baterakoak izanez edo usain oso 

zehaztu bat usainduz.  

ERPG-2: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia guztiak ordubetera arte 

egon daitezke esponituta, kontrako ondorio larririk edo itzulezinik edo babes-ekintzak 

gauzatzea eragotziko luketenak esperimentatu edo garatu gabe.  

ERPG-3: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia guztiak ordubetera arte 

egon daitezke esponituta, beren bizitza arriskuan jar dezaketen ondorioak esperimentatu 

edo garatu gabe. Hala ere, ondorio larriak edo itzulezinak izan ditzakete eta babes-ekintzak 

gauzatzea eragotziko luketen sintomak. 

Esposizioaren ebaluazioa: giza biztanleak edo ingurumeneko konpartimentuak esponituta 

dauden edo egongo diren kontzentrazioen edo dosien kalkulua da, substantzia baten isurien, 

transferentzia-bideen eta mugimendu-tasen eta substantziaren eraldaketan edo degradazioaren 

zehaztapenaren emaitza da. 

Igorle: merkantzia arriskutsu batzuk bidaltzeko agindu eta ordaindu duen pertsona fisikoa edo 

juridikoa, eta, garraioa egitean, hala ageri dena garraio-gutunean. 

Leherketa: gasen masa baten espantsioa orekatua, denbora-tarte oso labur batean, berau 

inguratzen duen atmosferaren aurka. Gasen espantsiorako beharrezkoa den energia erreakzio 

kimiko batetik badator, leherketa kimikoa dela esan ohi da. Aldiz, energia beste iturriren batetik 

badator, leherketa fisioa dela esan ohi da. Bigarren kasu horretan, materiak konfinatuta egon 

behar du; lehenengoan, ordea, ez da beharrezkoa. 
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Lehergaiak: oxigeno atmosferikorik ez badago ere, gas-eraketa azkarrarekin modu 

exotermikoan erreakzionatu dezaketen eta, entsegu-baldintza jakin batzuetan, lehertzen diren, 

azkar deflagratzen diren edo, bero-efektupean, konfinamendu partzialean, eztanda egiten duten 

substantziak eta prestakin solidoak, likidoak, oretsuak edo gelatinakarak. 

Erraz su hartu dezaketenak: airean, giro-tenperaturan energia-ekarpenik gabe berotu edo su 

hartu dezaketen substantziak eta prestakinak, sugar-iturri batekin kontaktu labur bat izan 

ondoren erraz berotu daitezkeenak eta, behin iturri hori baztertu dela, erretzen eta kontsumitzen 

jarraitzen dutenak, su-puntu baxuko likidoak, edo urarekin edo aire hezearekin kontaktuan 

egonez gero, izugarri sukoiak diren gas kantitate arriskutsuak askatzen dituztenak. 

Ihesa: materia edukitzaileen irteera kontrolatu gabea, eta egonkorrak izan behar dutenak 

kontrolpeko konexioen bidez salbuetsita; horiek edukitzailearen zulo mugatu edo haustura 

katastrofiko bat agertzeagatik gerta daiteke. 

Arriskuak identifikatzea: substantzia bat intrintsekoki eragiteko gai den ondorio txarren 

identifikazioa. 

IDLH: ikus "bizitzarako eta osasunerako berehalako arriskua adierazteko indizea". 

Ingurumen-inpaktu kritikoa: atalase onargarria baino magnitude handiagoa duena. 

Ingurumen-baldintzen kalitatea galtzen doa etengabe, eta ez dago lehengoratzeko aukerarik, ez 

eta babesteko edo lehengoratzeko neurriak hartuta ere. 

Ingurumen-inpaktu moderatu: ez du babes-neurri trinkorik behar, eta denbora apur bat behar 

da hasierako ingurumen-baldintzak berreskuratzeko. 

Ingurumen-inpaktu gogorra: ingurumen-baldintzak berreskuratzeko babes-neurriak edo neurri 

zuzentzaileak egokitzea ezinbesteko duten eremuak; horietan, gainera, neurri horiek hartuta 

ere, berreskuratze-denbora luzea behar izaten da. 

Putzuak su hartzea: ingelesez "pool fire". Putzuarekin esan nahi da "lurraren edo pisuren zulo 

edo barrunbe batean gelditutako ura" eta "zerk hartzen duen su edo nondik datorren" adierazi 

nahi da. Likido baten errekuntza egonkorra aplikatzen da difusio-sugarrarekin dimentsio 

jakineko eremu zabal batean (hedadura). 

Flash sutea: literatura anglosaxoian "Flash Fire". Difusio-sugar aurrerakorra edo aurre-

nahastua, sugar-abiadura baxua duena. Ez du presio-uhinik sortzen. 

Bizitzarako eta Osasunerako Berehalako Arriskua adierazteko Indizea (IDLH edo IPVS 

gaztelaniaz): substantzia toxiko baten kontzentrazioa; 30 minutuan esponitutako subjektu batek 

sintoma larririk gabe eta osasunerako itzulezinak diren ondoriorik gabe ihes egin dezakeen 

gehienezko maila. Inhalazio-babesa aplikatzen da eta milioiko zatietan adierazten da (ppm) o 

mg/m3. 
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Industriala: establezimendu bat edo instalazio bat ustiatzen edo jabetzan duen edozein 

pertsona fisiko edo juridiko, edo, funtzionamendu teknikoari dagokionez, botere ekonomiko 

erabakigarri bat eskuordetutako zeinahi pertsona. 

Sukoiak: su-puntu baxuko substantzia eta prestakin likidoak. 

Ikuskatzea: aplika dakizkioken betebeharrak betetzen dituela egiaztatzeko diseinuak, 

produktuak, instalazioak, produkzio-prozesuak eta zerbitzuak aztertzen dituen jarduera. 

Instalazioa: establezimendu baten barruko unitate teknikoa; bertan, substantzia arriskutsuak 

ekoizten, erabiltzen, manipulatzen, eraldatzen edo biltegiratzen dira. Barne hartzen ditu 

instalazioak funtzionatzeko beharrezkoak diren ekipoak, azpiegiturak, kanalizazioak, makinak, 

tresnak, trenbide-adar partikularrak, ditxoak, instalazioa erabiltzeko zamalanetarako kaiak, kai-

muturrak, gordailuak edo antzeko egiturak, flotatzen daudenak eta ez daudenak. 

Interfasea: barneko eta kanpoko larrialdietako planen arteko prozedurak eta bitarteko komunak 

dira, baita industria-instalazioaren eta Kanpoko Larrialdietako Planaren Zuzendaritzaren arteko 

irizpide eta jakinarazpen-bideak ere; hori guztia bi planetan berariaz arautua eta zehaztua. 

Produkzioaren ikerketa eta garapena: substantzia baten geroko garapena; garapen horretan, 

aplikazio-eremuak probatzen dira, produkzio pilotuak edo produkzio-entseguak erabiliz. 

IPVS: ikus "bizitzarako eta osasunerako berehalako arriskua adierazteko indizea". 

Narritagarriak: larruazalarekin edo mukosekin kontatu laburren, luzean edo errepikatuan 

hanturazko erreakzio bat eragin dezaketen substantzia eta prestakin ez-korrosiboak. 

LEL: ikus gasaren edo baporearen lehergarritasun-muga. 

Gasaren edo baporearen lehergarritasun-muga: gasa pizteko eta lehertzeko behar den 

kontzentrazio-muga da (airean). Edozein gas edo baporetarako bi muga leherkor daude: 

beheko lehergarritasun (LEL) eta goiko lehergarritasun muga (UEL). LELen azpiko aire-

kontzentrazioetan ez dago nahikoa erregai leherketa batekin jarraitzeko; UEL gaineko 

kontzentrazioetan, erregaiak airea hainbeste lekualdatu duenez, ez dago nahikoa oxigeno 

erreakzioa bat hasteko. Gas leherkorren kontzentrazioak lehergarritasun-muga baxuago baten 

ehunekotan ematen da sarritan (%LEL). 

Sukoitasun-mugak: sukoitasun-tartea da goiko eta beheko sukoitasun-mugen arteko 

kontzentrazio-tartea. Gas sukoi baten kontzentrazio-mugak dira airearekin nahasita, eta 

horietara ez da sua hedatzen. 

Muga deribatuak: gehienezko kontzentrazioak, neurri generikoen kalteberak, edateko urean 

eta giro-airean, gizaki batentzat patroi gisa edo erreferentziatzat ezarritako muga primarioak 

betetzeko. 

Muga primarioak: ondorioaren parametro erabakigarriak, dositan adierazten da nahitaez. 
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Likido oso sukoia: sutze-puntua 21ºC baino baxuagoa duten eta erabat sukoiak ez diren 

substantziak eta prestakin likidoak (R11 arrisku-enuntziatua, bigarren gidoia). 

Likido aldakorra: irakite-puntu normala 20 ºC baino altuagoa eta 65 ºC baino baxuagoa duten 

likidoak hartzen dira horrelakotzat dokumentu honetan. 

Garrak: literatura anglosaxoian "Flash Fire". Difusio-sugar aurrerakoia edo aurre-nahastua, 

sugar-abiadura baxua duena. Ez du presio-uhinik sortzen. 

Gai arriskutsua: ekoizpenean, biltegiratzean, garraioan edo erabileran keak, gasak, baporeak, 

hautsak edo zuntz arriskutsuak sor edo askatu ditzakeen gai kaltegarri oro, izan leherkorra, 

sukoia, toxikoa, infekziosoa, erradiaktiboa, korrosiboa edo narritagarria, pertsonei, instalazioei 

edo ingurumenari lesioak eta kalteak eragin diezaiekena. 

Gai erradiaktiboa: erradiazio ionizatzaileak emititzen dituzten substantziak dituzten guztiak. 

Babes-neurriak: Kanpoko Larrialdi Planetan aurreikusitako prozedurak, jokaerak eta 

bitartekoak, biztanleriarentzat, Ekintza Taldeetako langileentzat, kaltetutako instalazioetarako 

euretarako, ingurumenerako eta ondasun materialetarako istripu handien, berehalakoen eta 

diferituen ondorioak saihesteko edo indargabetzeko. 

Merkantzia arriskutsuak: errepidez edota trenbidez garraia ezin daitezkeen edota  ADR/RIDn 

edo merkantzia arriskutsuen garraioa arautzen duen araudi zehatz batean ezarritako 

baldintzetan soilik garraia daitezkeen materiak zein objektuak dira. 

Mutagenoak: inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez alterazio genetiko 

hereditarioak edo horien maiztasuna handitu dezaketen substantziak eta prestakinak. 

Oso sukoiak: airearekin kontaktuan giro-tenperaturan eta energia gehiturik gabe (R17 arrisku-

enuntziatua) berotu edo su hartu dezaketen substantzia eta prestakin likidoak; 55 ºC baino 

baxuagoko sutze-puntua duten eta presiopean egoera likidoan dauden substantziak eta 

prestakinak, zenbait tratamendu moduk, adibidez presio edo tenperatura altuengatik, istripu 

larrien arriskuak sor ditzaketenak. 

Oso toxikoak: kantitate txikian inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez ondorio 

akutuak edo kronikoak eta heriotza ere eragin dezaketen substantziak eta prestakinak. 

Kaltegarriak: inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez ondorio akutuak edo 

kronikoak eta heriotza ere eragin dezaketen substantziak eta prestakinak. 

Araua: betetzea nahitaezkoa ez den aplikazio errepikakorreko edo jarraituko espezifikazio 

teknikoa, aldi interesdun guztien parte-hartzearekin ezarria, arau-jardueragatik estatu-mailan 

edo nazioartean aitortutako erakunde aitortu batek onartzen duena. 

Normalizazioa: zenbait gairi buruzko irizpideak bateratzen dituen eta jarduera-eremu jakin 

batean hizkuntza komuna erabiltzea ahalbidetzen duen jarduera. 



     
 

KLP SANTURTZI, ZIERBENA ETA BILBOKO PORTU AUTONOMOKO INDUSTRIALDEA, 2012ko abendua                                   9/14 

 

Jakinarazpena: 1999ko uztailaren 20ko 1254/1999 Errege Dekretuaren ondorioetarako, 

jakinarazpen gisa hartzen da kaltetutako establezimenduetako industrialek eskumena duen 

agintariari aurreikusitako epeen baitan aurkeztu beharko dioten informazio-multzoa, dekretu 

horren 6. artikulua betez; gutxieneko edukiak II. eranskinean zehazten dira. 

Substantzia-jakinarazpena: jarduera honen bidez, substantziari buruzko dokumentuak 

aurkezten zaizkio eskumena duen agintariari, behar den informazioarekin.  

CAS zenbakia: substantzia, substantzien nahaste edo prestakin bat (baita izen komertziala 

ere) identifikatzeko sarrera-zenbaki bakarrak,  Chemical Abstract Service zerbitzuak izendatua, 

American Chemical Society elkartearen dibisio batek, alegia. Substantzia edo prestakin bakar 

eta identifikagarri bakoitzerako zenbaki bakarra izendatzea bermatzen du. 

Presio-uhinak: aire atmosferikoaren konpresio eta espantsio alternatiboak, elementu 

inerteekiko edo bizidunekiko aldi baterako ondorio mekaniko bihurtzen direnak. Presio altuko 

gas-masa baten eta berau inguratzen duen atmosferaren arteko leherketek edo orekatze 

azkarrak eragiten dituzten presio-uhinak. 

Kontrol-erakundeak: erakunde publikoak edo pribatuak dira, pertsonalitate juridikoa dutenak, 

Industria Segurtasuneko Araudiek ezarritako industria-produktuen eta instalazioen segurtasun-

baldintzak nahitaez betetzen direla egiaztatzeko xedez osatzen direnak, ziurtatze-, entsegu-, 

ikuskatze- edo auditoria-jardueren bidez. 

Arriskua: substantzia arriskutsu batek duen berezko ahalmena edo egoera fisiko batek duen 

ahalmen potentziala, pertsonei, ondasunei edo ingurumenari kalteak sortzeko. 

Ingurumenerako arriskutsuak: ingurumeneko osagai baterako edota gehiagorako, berehalako 

edota etorkizuneko arriskua aurkezten edo aurkez dezaketen sustantziak edota prestakinak 

dira. 

Industria-prozesu baten kontrol-galera: sistemaren desbideraketa bat da, operadore bat 

berau zuzentzeko eta sistema eragiketa normaleko egoerara bideratzeko gai ez dena. 

Autobabeserako plana: jarduera korporatiboen garapenean segurtasunaren kontrol- eta 

kudeaketa-sistema. Barne hartzen ditu arriskuen analisia eta ebaluazioa, prebentzio-xedeak 

ezartzea, korporazioaren, gizakien eta materialen arloko bitartekoen definizioa prebentziorako 

eta kontrolatzeko, horiek eta jarduera-prozedurak antolatzeko larrialdien aurrean, berehalako 

ebaluazioa edota konfinamendua eta esku-hartzea bermatzen dutenak, baita babes zibilaren 

sistema publikoan sartzea ere. 

Kanpoko Larrialdietako Plana: istripu handien ondorioak prebenitzeko edo, hala badagokio, 

arintzeko esparru organikoa eta funtzionala.  

Barneko Larrialdietako Plana: industria-instalazio batean aurreikusitako edo aldameneko 

industria-instalazioetan bitartekoen eta jarduera-prozeduren antolakuntza eta multzoa, edozein 
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motatako istripuak prebenitzeko eta, hala badagokio, instalazio horietan beren ondorioak 

arintzeko. 

APA: Aginte-postu Aurreratua. 

Industrialdea: aldameneko azpi-industrialdeen edo instalazioen taldea. 

Istripu Larriak Prebenitzeko Politika: 1999ko uztailaren 20ko 1254/1999 Errege Dekretuaren 

testuinguruan, honako hau da "jarduera orokorren helburu- eta oinarri-multzoa da, industrial 

batek ezarriak istripu larrien arriskuak kontrolatzeari dagokionez", dekretu horretako 7. 

artikuluan zehazten den moduan, III. eranskinean aurreikusitako elementuei buruz. 

Prestakinak: bi substantziez edo gehiagoz konposatutako nahasketak edo disoluzioak. 

Prestakin arriskutsuak: Bi sustantziez edo gehiagoz konposatutako nahasketak edo disoluzioak, 

eta pertsonentzat, ingurumenarentzat edo ondasun materialentzat arrisku-motaren bat dutenak. 

Diseinu- edo kalkulu-presioa: diseinuaren tenperaturan eta diseinatzaileak egokitutako 

segurtasun-marjina kontuan hartuta, ontzi baten lodiera kalkulatzeko hartzen den presio-balioa. 

Betetze-presioa: presioan betetzean, ADRren ondorioetarako, gordailuan benetan lortutako 

gehienezko presioa. 

Proba-presioa: presioan betetzean, ADRren ondorioetarako, gordailuaren presio-entseguan 

gordailuan gauzatutako proba-presio altuena. 

Bapore-presioa: tenperatura jakin batean likido baten gainazalarekin orekan dagoen likido bat 

lurruntzetik datorren bapore batek egiten duen presioa. 

Presio hidraulikoa: ontzia urez beteta egiten den egiaztapena da, diseinu-kodeak edo berau 

eraikitzean erabilitako arauek ezarritako presiopean jarrita. 

Zerbitzuaren gehienezko presioa: ontzian egon daitekeen presiorik altuena da, 

funtzionamendu-baldintza normaletan. 

Industria-produktua: zeinahi manufaktura edo produktu eraldatu edo erdi-eraldatu higigarri, 

beste ondasun higigarri batean edo higiezin batean sartuta badago ere, eta berau osatzen duen 

zati guztia, hala nola lehengai, substantzia, osagai eta produktu erdi-bukatuak. 

Jaurtigaiak: leherketa bat sortutako eta mugimendu handiz hornitutako puntuaren inguruetatik 

datorren edozein zati solido. Jatorriaren arabera, jaurtigaiak honela banatzen dira: lehengaiak, 

masa leherkorrarekin berehalako kontaktuan dauden azpiegituretatik datozenean, hala nola 

eztanda-kasuan eta bigarren mailakoak, leherketa-eremutik hurbil dauden azpiegituretatik 

datozenean gainpresioko uhinagatik hautsiak, hala nola leherketa ez konfinatu bat. 

Sutze-puntua: likido batek lurrunak botatzen dituen gutxieneko tenperatura da, hain zuzen 

urrun/aire sukoiaren nahasketa bat eragiten duen kantitatean, 101,325 kPa-ko presiora 

zuzendutakoa. ºC-tan adierazten da. 
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Erradiazio termikoa: uhin elektromagnetikoak dira, 0,1 eta 1000 m arteko luzera-bandari 

dagozkionak, tenperatura altuko substantziek eta, bereziki, errekuntza-produktuek sortuak; 

urrutiko bizidunei eta instalazioei modu kaltegarrian eragin diezaiekete. 

Erradiazio ionizatzaileak: gaian zehar pasatzean ioiak zuzenean edo zeharka ekoizteko gai 

diren erradiazioak. 

Erreakzioa urarekin: merkantzia arriskutsuen garraioaren nazioarteko erregulazioaren 

ondorioetarako, "urarekin erreakzionatzen dutenak" esapideak adierazten du urarekin 

kontaktuan gas sukoiak askatzen dituen gaia. 

Espero gabeko erreakzioak: elkarren artean bateragarriak ez diren substantzien istripuzko 

kontaktutik eratorritako erreakzio fisiko edo kimikoak. 

Erreakzio arriskutsua: besteak beste, erreakzio arriskutsutzat hartuko dira honako hauek 

sortzen dituztenak: 

• Errekuntza edota bero-ekoizpen nabarmena. 

• Gas sukoien edota toxikoen jarioa. 

• Gai likido korrosiboen eraketa. 

• Gai ezegonkorren eraketa. 

Runaway erreakzioak: sistemaren hozte-gaitasuna baino bero handiagoa sortzean, kontrolatu 

gabeko prozesu batean auto-azkartzen diren erreakzio kimiko edo fisikoak, izan desiratuak edo 

ez-desiratuak (eskuarki, deskonposizio edo polimerizazioak). 

Ontzia: biltegiratzeko gaitasuna duen barrunbe oro. APQren ondorioetarako, tutueriak ez dira 

ontzi gisa hartzen. 

Presiopeko ontzia: 0,5 bar baino barne-presio manometriko handiagoa jasateko diseinatutako 

ontzia. 

Arriskua murrizteko gomendioak: gizakiarentzat eta ingurumenerako arriskuak murriztea 

ahalbidetzen duten neurrien gomendioak substantziaren merkaturatzea dauka prestatuta. 

Batura-araua: 1245/1999 Errege Dekretuaren aplikazioaren ondorioetarako, substantzia 

arriskutsuen batura edo substantzia arriskutsuen kategorien batura erregulatzen duen I. 

eranskineko 2. zatian 4. oharrean zehaztutako araua. 

Arriskua: denbora-jakin batean edo baldintza jakinetan ondorio kaltegarri espezifiko bat 

sortzeko probabilitatea. 

Sentsibilizatzaileak: inhalazio edo larruazalean sartzearen bidez hipersentsibilitatea eragin 

dezaketen substantziak eta prestakinak; modu horretan, substantzia edo prestakin horren 

ondoren esposizioak berezko ondorio negatiboak sorrarazten dituztenak. 
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Segurtasuna Kudeatzeko Sistema: establezimendu batean istripu larrien prebentzio-politika 

zehaztea eta aplikatzea ahalbidetzen duten antolakuntza-egituren, erantzukizunen, prozeduren, 

praktiken eta baliabideen multzoa. Segurtasuna kudeatzeko sistemaren elementuak 1999ko 

uztailaren 20ko 1254/1999 Errege Dekretuaren III. eranskinean zehazten dira. 

Tutueria-sistema: tutueria-sistematzat hartzen da produktuaren ekintzapeko tutuerien, briden, 

balbulen, junturen, euste-torlojuen eta tutuerien gainerako osagarrien multzoa. 

Azpi-industrialdea: instalazio edo lantegi bateko instalazioen multzoa. 

Substantziak: elementu kimikoak eta konposatuak egoera naturalean, edo edozer ekoizpen-

prozedura erabilita lortutakoak. Barne daude produktuaren egonkortasunari eusteko 

beharrezkoak diren gehigarriak eta erabilitako prozeduraren ondorioz sortutako ezpurutasunak, 

eta kanpoan daude konposizio eta egonkortasunean kalterik eragin gabe banandu diren 

disolbatzaileak. 

Substantzia arriskutsuak: substantzia arriskutsuek zerikusia duten istripu larrien berezko 

arriskuen kontrol-neurriak onartzen dituen 1999ko uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuko 

I. eranskineko 1. atalean zerrendatutako substantziak, nahasketak edo prestakinak edo I. 

eranskineko 2. atalean zehaztutako irizpideak betetzen dituztenak, eta lehengai, produktu, 

azpiproduktu, hondakin edo tarteko produktu gisa agertzen direnak, istripu bat gertatuz gero sor 

daitezkeela pentsatzen direnak barne. 

Substantzia arriskutsu izendatuak: 1999ko uztailaren 20ko 1245/1999 Errege Dekretua 

aplikatzearen ondorioetarako, dekretu horren I. eranskinaren I. zatian zerrendatutako 

substantziak, nahasketak edo prestakinak. 

Tanga atmosferikoa: 0,15 bar arteko barne-presio manometriko jasateko diseinatutako ontzia. 

Presio baxuko tanga: 0,15 bar baino barne-presio manometriko handiagoa eta 0,5 bar baino 

txikiagoa jasateko diseinatutako ontzia. 

Sabai flotatzaileko tanga: horma horizontal flotatzaile bikoitza edo flotatzaile egonkorrek 

eutsitako estalki metalikoa daukan sabai finkoa ez duten kono-ontzia. 

TEEL (Temporary emergency exposure): esposizio kimiko baten aurrean arrisku-eremuak 

zehazteko indizea, Ameriketako Estatu Batuetako Energia Sailak proposatua: 

TEEL-0: atari-kontzentrazio honen pean pertsona gehienek ez dute jasaten osasunean 

nabari daitezkeen ondoriorik.  

TEEL-1: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia guztiek osasunerako 

aldi baterako ondorio arinak izan ditzakete edo usain oso zehaztua usain dezakete.  

TEEL-2: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia banako guztiak egon 

daitezke esponituta osasunerako kontrako ondorio larririk edo itzulezinik edo babes-

ekintzak gauzatzea eragotziko luketenak esperimentatu edo garatu gabe.  
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TEEL-3: aire-kontzentrazio handiena da, haren azpian banako ia banako guztiak egon 

daitezke esponituta, beren bizitza arriskuan jar dezaketen ondorioak esperimentatu edo 

garatu gabe. Hala ere, ondorio larriak edo itzulezinak izan ditzakete eta babes-ekintzak 

gauzatzea eragotziko luketen sintomak. 

Auto-gartzearen edo auto-sutzearen tenperatura: auto-sutzearen (likidoak eta gasak) 

tenperatura da sustantzia bat sutzen den tenperaturarik baxuena airearen presentzian kanpoko 

sutze-iturri bat gabe. 

Establezimenduaren titularra: Administrazioaren aurrean indarrean dagoen araudian eta 

erregelamenduan ezarritako betebeharren arduradun gisa agertzen den pertsona fisikoa edo 

juridikoa. Jabea, maizterra, administraria, kudeatzailea edo erantzukizun hori ematen dion 

beste zeinahi titulu ematen diona izan daiteke. 

Toxikotasuna: organismo bizidunetan ondorio kaltegarriak sor ditzakeen substantzia baten 

gaitasuna. 

Toxikotasun akutua: epe jakin batean (normalean 14 egun) adierazten diren ondorio 

kaltegarriak barne hartzen ditu toxikotasun akutuak, substantzia baten dosi bakarra eman 

ondoren. 

Toxikotasun azpi-akutua/azpi-kronikoa (etengabe emateagatik): toxikotasun azpi-

akutuak/azpi-kronikoak barne hartzen ditu substantzia baten eguneroko dosiak modu 

errepikatuan jasotzen dituztenean  edo haren esposiziopean denboraldi labur batean 

egunero daudenean laborategiko animalietan agertzen diren kontrako ondorioak, bizi-

itxaropenarekin alderatuta. 

Toxikoak: kantitate txikietan inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez ondorio 

akutuak edo kronikoak eta heriotza ere eragin dezaketen substantziak eta prestakinak. 

Ugalketarako toxikoak: inhalazio, irensketa edo larruazalean sartzearen bidez ondorio 

negatibo ez-hereditarioak sor ditzaketenak ondorengoetan, edo horien maiztasuna handitu 

dezaketenak, edo funtzio edo gaitasun ugaltzaileari modu negatiboan eragin diezaieketenak. 

Ataria: magnitude fisiko arriskutsu baten balioa; balio horretatik aurrea justifikatzen da babes-

neurri jakin bat aplikatzea, planifikatzeko eremuen mugak ezartzeko balio duena. 

Prozesu-unitatea: produkzioko elementuen eta instalazioen multzoa, barne hartuta prozesu-

unitateen bateria-mugen baitan kokatutako prozesu-jarraitutasunerako beharrezkoak diren 

ontziak eta prozesu-ekipoak. 

UEL: ikus gasaren edo baporearen muga leherkorra. 

UTM: koordenaden sistema kartografikoa. MERCATORen zeharkako proiekzio bat da, 

HAYFORD nazioarteko elipsoidearen erreferentziazko azaleratzat erabiltzen duena. Absiza-
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ardatza da ekuatorearena eraldatuta, eta ordenatuarena da, ardatz bakoitzaren meridiano 

zentralarena eraldatuta. Alcanteko batez besteko itsas-mailaren arabera datoz kotak. 

UVCE: ingelesezko "Unconfined Vapour Cloud Explosión" adierazpenaren akronimoa. Espazio 

zabal batean dagoen gas-hodei sukoi baten deflagrazio lehergarria da; haren presio-uhinak 1 

bar ordenako gehienezko gainpresioa lortzen du sutze-eremuan. 

Lurrun likidotua: irakite-puntu normala 20 ºC baino altuagoa ez duten likidoak hartzen dira 

horrelakotzat. 

Errekuntza-abiadura: sugar egonkor batean erregai-kontsumoaren abiadura, errekuntzaren 

erreakzio kimikoen abiadura-funtzioa. 

Sugarraren abiadura: modu aurrerakorrean zabaltzen den sugar batean sugarrak aurrera 

egiten duen abiadura. 

Alerta-eremua: alerta-eremutzat hartuko da biztanleentzako alderdi nabarmenak sor 

daitezkeen arren, esku-hartzeko neurri gehiago behar ez dituzten istripuen ondorioak 

dituztenak, beren egoeragatik bereziki kalteberak (talde kritikoak) diren eta babes-neurri 

espezifikoak behar izan ditzaketen pertsona talde batzuentzat salbu. 

Esku-hartzeko eremua: esku-hartzeko eremutzat hartuko da istripuaren ondorioek 

pertsonengan, ondasunetan edo ingurumenean berehalako babes-neurriak aplikatzea eskatzen 

duten kaltea sortu den edo sor dezakeen eremua. 

 

 


