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PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ AIZMENDIKO ZABORTEGIAREN 

HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUETARAKO GELAXKAREN I. FASEARI DAGOZKION 

OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA 

 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

Kontratu honen xedea “Aizmendiko zabortegiaren (Gipuzkoa) ingurumen-baldintza integratua eskatzeko 
proiektuaren” barruan hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obrak gauzatzea da, 
proiektuan definitzen diren bezala eta hurrengoetan jasotzen diren ekarpenak kontuan hartuta: “2008ko 
apirilaren 30eko Ebazpena, Ingurumen sailburuordearena, San Markoko Mankomunitateak Donostiako 
udalerrian (Gipuzkoa) sustatu ostean, hondakin inerte eta ez-arriskutsuetarako zabortegiari ingurumen-
baimen integratua ematen diona” eta “2008ko abenduaren 9ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde 
Antolamendurako sailburuarena, Ingurumen sailburuordearen 2008ko apirilaren 30eko Ebazpenaren kontra 
San Markoko Udal Mankomunitateak jarritako gora jotzeko errekurtsoa ebazten duena”. Izan ere, horiek 
guztiak kontratuaren barruan sartuko dira. 
 
Obrak Aizmendiko zabortegian, Donostiako udalerrian kokatuta dagoen ibarbidean, egingo dira. Sartzeko 
Donostiako ospitaleen inguruak erabiliko dira, Basozabal bidearen bitartez. 
 
 
 
2. OBRAK GAUZATZEA 

Oinarrian, hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. fasean honako lanak egingo dira, proiektuak eta 
kontratazio hau arautzen duten agiriek xedatutakoari jarraiki: 
 

• Dagoen lursaila konformatzea proiektuaren definizioa lortzeraino. 
• Euste-dike txikia eraikitzea. 
• Oinarrian zigilua instalatzea. 
• Gelaxkaren barrualdetik lixibiatuak biltzeko sistema instalatzea eta lixibiatuen kolektorearen elementu 

desberdinak eraiki eta instalatzea. 
• Zabortegiaren sarreran pasabide kanadarra eraikitzea. 
• Gurpilak garbitzeko sistema instalatzea. 
• PV-1 puntuan gainezkabidea deuseztatzera bideratutako jarduerak. 

 
Ondoren, obra-unitate aipagarrienak laburki deskribatzen dira: 
 
2.1. Hondeaketa eta betelana 
 
Gainazala bateratu, material geosintetikoak errazago instalatu eta gelaxkaren barrualdean lixibiatuek draina 
dezaten gutxieneko aldapa ziurtatzeko, dauden materialak hondeatu eta betelanak egitea aurrez ikusia dago 
proiektuak definitzen diren kotetaraino. Material gehienak hondakinak dira, zabortegiaren perimetroan kokatua 
dagoen ezponda izan ezik. Gelaxkaren oinarria erdialderantz % 5eko aldaparekin konformatu da eta % 
7,5eko aldapa du beheko punturantz; bien bitartean, ezpondak 2H:1V aldapekin diseinatu dira, dikearen 
estradosekoa izan ezik. Horrek 2,5H:1V aldapa du. 
 
Sortutako gainazalak ezaugarri egokiak izan beharko ditu, gero, material geosintetikoak instalatzeko. Beraz, 
hondeaketa-betelanaren konformatuaren azkeneko kota erregularizazio-geruza batek osatuko du. Gutxienez 
0,30 m-ko lodiera izango du eta harririk gabeko lurrez osatuko da. 
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2.2. Eusteko elementuak 
 
I. faseari dagokion punturik baxuenean euste-dike txikia, harbeta motakoa, diseinatu da eta hurrengo 
helburuak bete beharko ditu: 
 

• Gelaxkaren egonkortasuna hobetzea. 
• Lixibiatuen bilketa-sistema eraginkorra zehaztea. 

 
Uren gainetik, baita uren azpitik ere gelditzen den kokotea 2,5H:1V aldapa berdinarekin gauzatuko da. 4 m-ko 
zabalerako koroa uren azpitik gelditzen den kokoterantz % 5eko zeharkako aldaparekin egingo da. Harbeta 
gauzatzeko beharrezko bolumena 1.240 m3-koa da. Geruzak estradosarekiko % 5eko kontrako makurdura 
mantenduz zabalduko dira eta 0,60 m-ko lodieretan trinkotuko dira (trinkotu ondoren). 
 
Harbeta gauzatzen ari den bitartean, elementu hori zeharkatuko duten azpiegitura desberdinak (horietako 
batzuk dikea eraikitzearekin batera instalatu beharko dira) kontuan hartu beharko dira, lixibiatuen drainatze-
sistemei eragingo baitiete. 
 
2.3. Zigilua 
 
Konformatua amaitzen denean, gelaxkaren I. faseari dagokion gainazala iragazgaiztu beharko da. 
Konformatuaren gainean jarri beharreko zigiluak honako materialen sekuentzia izango du behetik gora (0,60 
m-ko lodiera): 
 

• Erregularizazio-geruza. 0,30 m-ko lodiera duen lur hautatuaren mailak osatua. Instalatu baino lehen, 
ezpondak eta oinarria berriz perfilatu eta moldatuko dira, gainazal uniformea lortzeko. 

• Zigilu minerala: bentonita-geokonposatuz (GBR-C) osatutakoa. 
• Zigilu sintetikoa. Dentsitate handiko polietilenozko geomintzaren (GBR-P) bidez osatua. 2 mm-ko 

lodiera du eta beheko aldean egitura izango du; goian, ordea, leuna izango da. 
• 1.500 g/m2-ko PPko babes-geoehuna (GTX). 
• Lixibiatuen drainatze-geruza. 18-25 mm-ko ofita-legarraren mailak osatua. 0,30 m-ko lodiera izango du. 
• 200 g/m2-ko PPko iragazki geoehuna. 

 
2.4. Lixibiatuen drainatzea 
 
Gelaxkaren isurketa-ontziaren barrualdean HDPE PN16 DN 400 mm-ko hodia instalatuko da eta 2/3 arteka 
izango du. Hondar-bentonitaren ohe gainean jarriko da eta 18-25 mm-ko ofita-legarraren geruzez estali ere 
bai. Hodiaren goiko sortzailetik neurtuko da. Gainera, 200 g/m2-ko HDPEko iragazki-geoehuna jarriko zaio. 
Hodiak lixibiatuak eta ofita-legarrak osatzen duen drainatze-geruzan iragazitako jariatze-urak hartuko ditu. 
 
Isurketa-ontziaren iragazgaiztasuna bermatzeko eta barnealdea azkeneko isurketa-puntuarekin konektatzeko, 
HDPEz osatuta, pasabide-pieza berezia diseinatu da eta hormigoizko euskarriaren gainean instalatuko da. 
Pieza hori harbetaren estradosaren kotarik baxuenean kokatzen da eta gelaxkaren oinarrian egindako 
iragazgaiztasunari soldatuko zaio. Era berean, pasabide-piezaren orientabidea lixibiatuak drainatzera 
bideratutako hodia piezarekiko elkarzut sartzeko izango da. Hala, orientazio txarrarengatik ez da norabide-
aldaketarik sortuko. 
 
Pasabide-piezaren irteera HDPE PN16 DN 400 mm-ko hodi itsuarekin konektatuko da. Horrek 0-32 mm-ko 
zagor-ohe eta -estaldura izango ditu eta gutxieneko lodiera 0,50 m-koa izango da, hodiaren goiko sortzailetik 
abiatuta. Hodiari esker, lixibiatuak kontrol-kutxatilaraino bideratuko dira. Izan ere, hori harbetaren beheko 
uretan kokatutako egongo da eta hondakinen (inerteak eta ez-arriskutsuak) zonatik kanpo. Bertatik azkeneko 
isurketa-punturaino iritsiko dira. 
 
Sifoiko kontrol-kutxatila diseinatu da gelaxkaren barrura airea sartzea saihesteko eta, aldi berean, lixibiatuen 
laginak hartu ahal izateko. Kutxatilaren barruan lixibiatuak hartzeko ontzia dentsitate handiko polietilenozko 
(HDPE) xaflekin iragazgaiztuko da. Xaflek 20 mm-ko lodiera izango dute eta bi aldeetan leunak izango dira. 
Kutxatilara sartzeko hodiaren muturrean lixibiatuak barneko HDPEko ontzira husten dituen hodiarekin 
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konektatzeko beharrezkoak diren egokigailuak kokatuko dira. Gainera, 400 mm-ko hodia erregistratzen utziko 
dute. 2”ko aireztapen-hodia instalatu beharko da, kutxatilaren barruan lixibiatuek sortutako gasak ez 
metatzeko. 
 
Kontrol-kutxatilatik, lixibiatuak HDPE PN16 DN 400 mm-ko hodi itsuaren bitartez zabortegiaren beheko 
aldean, ekialdeko ezpondan, kokatua dagoen perimetro-bidean zehar bideratuko dira, bidearen amaieran 
dagoen zorrotenerantz eta hortik lixibiatuen irteerarantz (aforatzailearen ondoren berehala). Zabortegian 
dagoen drainatze-saretik etorriko dira horiek (inerteen areako lixibiatuak jasotzen ditu). Horiek guztiak kutxatila 
batean nahastuko dira. Kolektorea ia gauzatuta dago, lehenengo eta azkeneko metroen zain. 
 
Isurketa-puntua baino lehen, beste kutxatila batean kaudalimetroa instalatuko da eta datuak gordetzeko 
gailua izango du. Beharrezkoa izanez gero, hartune elektrikoa egingo da, elikatzeko. 
 
PV-1 puntuan gainezkabidea deuseztatu beharko da. 
 
 
2.5. Gasa ateratzea 
 
Gelaxkak hartzen duen arean tximinien irteerak kareharrizko balastoz betetako zangetatik desbideratuko dira 
hondakin ez-arriskutsuetarako hondakinen gelaxkari dagokion mugetatik kanpora, proiektuan definitzen 
denaren arabera. 
 
3. SAIAKUNTZAK ETA PROBAK 

1. Obren zuzendari eskudunak kasuak kasu bidezkotzat jotzen dituen materialen eta obra-unitateen 
saiakuntzak, probak eta analisiak egiaztatzea agin dezake edozein unetan. 
 
2. Obraren kalitate-kontrol orokorrari dagozkion saiakuntzez gain, kontratista material geosintetikoen 
kontrolari buruzko saiakuntzak egitez arduratuko da. Material horien gainean honako adostasun-testak 
egingo dira: 
 
HDPEko geomintzen (GBR-P) gainean, hurrengo saiakuntzak egingo dira: 
 

� Dentsitatea ISO 1183-1:2013 
� Lodiera EN 1849-2:2010 
� Kearen beltzean edukia UNE 53375 
� Kearen beltza sakabanatzea ISO 18553:2002 
� Fluidotasunaren indizea UNE EN ISO 1133-1:2012 
� Urradurarekiko erresistentzia UNE ISO 34-1:2011 
�  Tentso-deformazio ezaugarriak EN ISO 527 

 
Bentonita-geokonposatuen (GBR-C) gainean honako saiakuntzak egingo dira: 
 

� Guztizko pisu unitarioa UNE EN 14196:2005 
� Lodiera EN ISO 9863-1:2005 
� Montmorillonitaren ehunekoa X-Ray Difraction (XRD) 
� Tentso-deformazio ezaugarriak UNE EN ISO 10319:2008 
� K iragazkortasuna EN 16416:2014 
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Geoehunen (GTX) gainean ondorengo saiakuntzak burutuko dira: 
 

� Pisu unitarioa UNE EN ISO 9864:2005 
� Zukatzearekiko erresistentzia CBR UNE EN ISO 12236:2007 
� Trakzioarekiko erresistentzia UNE EN ISO 10309:2008 
� Puskatzearekiko elongazioa UNE EN ISO 10309:2008 
� 2 kN/m2-ko zamapean lodiera UNE EN 9863-1:2005 
� Kondoaren zulaketa UNE EN ISO 13433:2007 

 

3. Obraren kontratista orokorra edo, hori izan ezean, material geosintetikoen instalatzailea gauzatu behar 
diren landa-saiakuntzak eta -probak (suntsitzaileak eta ez) burutzez arduratuko da. Gainera, materialen 
instalazioaren kalitatea kontrolatuko duen erakundeak ikuskatuko ditu. 
 
4. Obrak bukatutakoan, horiez gain, beharrezko probak egingo dira eta proba horien emaitzaren ondorioz 
dagokion akta idatziko da. 
 
5. Kasu bakoitzean, obren zuzendari eskudunak finkatutako baldintzekin bat, langile adituek probak 
proiektatu, gauzatu eta ebaluatuko dituzte. 
 
4. OBRAK GAUZATZEKO IBIAREN BALDINTZAK 

Hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obrak ondorengoetan xedatutakoak betez 
gauzatu beharko dira: “2008ko apirilaren 30eko Ebazpena, Ingurumen sailburuordearena, San Markoko 
Mankomunitateak Donostiako udalerrian (Gipuzkoa) sustatu ostean, hondakin inerte eta ez-
arriskutsuetarako zabortegiari ingurumen-baimen integratua ematen diona” eta “2008ko abenduaren 9ko 
Agindua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendurako sailburuarena, Ingurumen sailburuordearen 2008ko 
apirilaren 30eko Ebazpenaren kontra San Markoko Udal Mankomunitateak jarritako gora jotzeko 
errekurtsoa ebazten duena”. 
 
Bereziki, Ebazpenaren D.1 eta D.2 puntuei erreparatuko zaie. 


