
 

Hiri-lokatzaren digestio 
anaerobioaren kontrolerako 
parametroen azterketa: H.U.A.-ko 
digestio anaerobioaren abiarazte eta 
ustiatzearen optimizazioa 

 
 Jakintza-arloa: Ingeniaritza eta teknologia 

  
 
 Egilea:  RICARDO MINGUEZ GABIÑA 
 
 Urtea: 2001 
 
 Zuzendaria: JOSE LUIS RODRÍGUEZ FRUTOS 
 
 Unibertsitatea: UPV/EHU 
 
 ISBN: 978-84-8438-159-4 



 
  

Hitzaurrea 
 
Tesia 2001.eko abenduaren 12an defenditu nuen. Kalifikazioa ‘bikain cum 
laude’ izan zen. 
 
2000 urtera arte Degremont enpresan (Suez taldea) lan egin nuen eta lan-
jarduerarekin lotuta aukeratu nuen tesiaren ikerketa arloa. 
 
Garai horretan Digestio Anaerobioaren kontrola oso puntako ikerketa arloa zen 
eta horrela erakusten da tesiaren erreferentzietan. 
 
Hurrengo urteetan tesi asko irakurri dira gai horrekin lotuta eta denak doaz 
norantza berdinean: prozesua kontrolatu behar da sarrerako emariekin eta ez 
irteerako emariekin. 
 
Dena den 1998 urtean Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak 
Sailean sartu nintzen irakasle bezala (2000 urtetik aurrera lanaldi osoko 
kontratuarekin) eta horregatik tesia egin eta gero beste ikerkuntza arlo batean 
jardun dut lanean. 
 
Orain ‘Produktu-Diseinurako Laborategian’ nago eta goi mailako ikerkuntza 
egiten dugu ‘Prototipatze Arineko’ eta ‘Alderantzizko Ingeniaritza’ arloetan 
www.ehu.es/PDL. 



EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

 

INDUSTRI ETA TELEKUMUNIKAZIO 

INGENIARIEN GOI ESKOLA TEKNIKOA 

 

HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN 
KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 

H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE 
ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 

 

 

 

 

Ikerkuntzaren Egilea: 

RIKARDO MÍNGUEZ GABIÑA 

Tesiaren Zuzendaria: 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ FRUTOS 

Bilbo, 2001eko urria 





HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

i 

AURKIBIDEA 

1. ATALA - DIGESTIO ANAEROBIOA – SARRERA.....................................................................1 
1 IKERLANAREN LABURPENA...............................................................................................1 
2 H.U.A.-KO LOKATZAREN TRATAMENDUA ........................................................................6 
3 ZERGATIK DIGESTIO ANAEROBIOA?................................................................................7 
4 LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN HISTORIA..................................................9 
2. ATALA - AZTERKETA BIBLIOGRAFIKOA .............................................................................13 
1 AZTERKETA BIBLIOGRAFIKOAREN HELBURUA ...........................................................13 
2 DIGESTIOAREN HASTAPENAK .........................................................................................17 

2.1 PROZESUA ................................................................................................................................17 
2.2 LIKIDOTZEA ETA GASIFIKAZIOA.............................................................................................18 
2.3 HIRU FASEAK............................................................................................................................19 
2.4 AZIDOTASUN ETA ALKALINOTASUNAREN ARTEKO OREKA BIOKIMIKOA.........................21 
2.5 BIZKORTZEA .............................................................................................................................23 

3 PROZESUAREN ALDAGAIAK ............................................................................................24 
3.1 TENPERATURAREN ERAGINA ................................................................................................25 
3.2 SOLIDOEN KONTZENTRAZIOA ETA KARGA ..........................................................................26 
3.3 SOLIDOEN ETA LIKIDOEN EDUKITZE-DENBORA ..................................................................28 
3.4 PHA ............................................................................................................................................30 
3.5 PHAREN GARRANTZIA.............................................................................................................30 
3.6 GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK.............................................................................................34 
3.7 ALKALINOTASUNA....................................................................................................................34 
3.8 REDOX AHALMENA ..................................................................................................................35 
3.9 MATERIA ORGANIKOA: OEK / OEB .........................................................................................36 
3.10 EKOIZTUTAKO BIOGASA .........................................................................................................37 
3.11 METANOA EZ DEN GASEN EKOIZPENA.................................................................................37 
3.12 DIGESTIO METANIKOA BALDINTZATZEN DUTEN PARAMETROEN LABURPENA..............39 

4 DIGESTIO ANAEROBIOAREN DISEINU INDUSTRIALA...................................................40 
4.1 DIGESTIO BEROTUA ETA EZ BEROTUA ................................................................................40 
4.2 KARGA ERDIKO EDO KARGA HANDIKO DIGESTIOA.............................................................40 

4.2.1 KARGA ERDIKO DIGESTIOA ...............................................................................................40 
4.2.2 KARGA HANDIKO DIGESTIOA.............................................................................................42 

4.3 DIGESTIO ANAEROBIOAREN ERRENDIMENDUAK................................................................46 
4.3.1 MATERIA LURRUNKORRAREN GUTXITZEA......................................................................46 
4.3.2 GAS EKOIZPENA..................................................................................................................47 

4.4 LOKATZAREN EZAUGARRIAK .................................................................................................48 
4.4.1 DIGESTIOAN SARTUTAKO LOKATZ FRESKOA.................................................................48 
4.4.2 DIGESTORETIK ATERATAKO LOKATZA ............................................................................49 

5 DIGESTIORAKO EKIPOEN DISEINUA ...............................................................................51 
5.1 DIGESTOREEN FORMA ETA IRABIAKETA..............................................................................53 
5.2 ELIKADURA ...............................................................................................................................55 
5.3 BEROTZE PROZESUA ..............................................................................................................57 
5.4 LOKATZ FRESKOAREN KONTZENTRAZIOA...........................................................................58 
5.5 LOKATZ FRESKOAREN ELIKADURA.......................................................................................60 
5.6 LOKATZ DIGERITUAREN LODITZEA .......................................................................................61 
5.7 GAS EKOIZPENA ETA HONEN BILTEGIRATZEA....................................................................62 
5.8 LOKATZ DIGERITUAREN BERZIRKULAZIOA ..........................................................................63 

6 DIGESTIO ANAEROBIO-MESOFILOA................................................................................64 
LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIO-MESOFILOAK BILATZEN DITUEN HELBURUAK .............64 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

ii 

INBERTSIO KOSTUAK........................................................................................................................65 
USTIAKETA KOSTUAK .......................................................................................................................66 
USTIAKETA ARAZOAK .......................................................................................................................68 

7 DIGESTIO ANAEROBIO-TERMOFILOA .............................................................................70 
LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIO-TERMOFILOAK BILATZEN DITUEN HELBURUAK...........70 
INBERTSIO KOSTUAK........................................................................................................................70 
USTIAKETA KOSTUAK .......................................................................................................................71 

8 LOKATZA EGONKORTZEKO BESTE PROZESU BIOLOGIKOAK...................................73 
FASEAREN ARABERA DIGESTIO ANAEROBIOA BI ETAPETAN (AZIDOGENESIA + 
METANOGENESIA).............................................................................................................................73 
TENPERATURAREN ARABERA DIGESTIO ANAEROBIOA BI ETAPETAN (TERMOFILOA + 
MESOFILOA) .......................................................................................................................................73 
DIGESTIO AEROBIOA ERREGIMEN IRAUNKORREAN ....................................................................76 
DIGESTIO DUALA ...............................................................................................................................76 

3. ATALA – KONPARAZIO BIBLIOGRAFIKOA ..........................................................................79 
1 DIGESTIO ANAEROBIO-MESOFILO ETA ANAEROBIO-TERMOFILOAREN ARTEKO 
KONPARAZIOA.............................................................................................................................79 

1.1 ESTERILIZAZIOA ETA MATERIA ORGANIKOAREN MURRIZKETA........................................79 
1.2 INBERTSIO KOSTUAK ..............................................................................................................80 
1.3 USTIAKETA KOSTUAK..............................................................................................................80 
1.4 USTIAKETA ARAZOAK..............................................................................................................81 

2 I.TAULA, DIGESTIO MESOFILO ETA TERMOFILOAREN ARTEKO KONPARAZIOA ....82 
3 II.TAULA, DIGESTIO ANAEROBIAREN BESTE METODO BATZUK................................83 
4. ZATIA – DIGESTIO ANAEROBIOAREN BIOKIMIKA ETA MIKROBIOLOGIA ......................85 
1 POPULAZIO MIKROBIANOA ..............................................................................................86 

1.1 BAKTERIO HIDROLITIKOAK.....................................................................................................87 
1.2 BAKTERIO HETEROAZETOGENIKOAK ...................................................................................90 
1.3 BAKTERIO METANOGENIKOAK...............................................................................................92 

2 PROZESUAREN ZINETIKA .................................................................................................99 
3 TOXIKOTASUNA ETA INHIBIZIOA ...................................................................................103 

3.1 SUBSTANTZIA TOXIKOEKIKO MIKROBIOEN MOLDATZEA.................................................104 
3.2 AURKAKOTASUNA ETA SINERGIA........................................................................................105 
3.3 TOXIKOTASUNAK ERAGINIKO ERREAKZIOAK ....................................................................106 
3.4 TOXIKOTASUNAREKIN BIZIKIDETZA ....................................................................................108 
3.5 PROZESUAREN BEREZKO ERREAKZIOENGATIK GERTATZEN DEN INHIBIZIOA ............110 

4 LOKATZAREN IZAERA .....................................................................................................111 
5 BIOKIMIKA ETA MIKROBIOLOGIA, ONDORIOAK..........................................................114 
5. ATALA – AZTERTU DIREN INSTALAZIOETAKO DATUEN LABURPENA.........................115 
1 DIGESTIO MESOFILO ETA DIGESTIO TERMOFILOAREN ARTEKO KONPARAZIO 
ESPERIMENTALA INSTALAZIO PILOTUEN BIDEZ.................................................................116 

1.1 ENTSEGUEN BALDINTZAK ERREGIMEN GELDIKORREAN ................................................117 
1.2 ERREGIMEN GELDIKORREAN LORTUTAKO EMAITZAK.....................................................118 

DIGESTORE MESOFILOAREN GRAFIKOAK...................................................................................118 
DIGESTORE TERMOFILOAREN GRAFIKOAK ................................................................................123 
DIGESTORE MESOFILO ETA TERMOFILOAREN KONPARAZIO GRAFIKOAK.............................127 
DIGESTORE MESOFILOA ETA TERMOFILOA – LABURPEN TAULA ............................................131 

1.3 DAT / DAM KONPARAZIOAREN AZKEN LABURPENA..........................................................132 
2 LLEIDAKO H.U.A. ..............................................................................................................134 

LORTUTAKO DATUAK......................................................................................................................135 
KONKLUSIOAK..................................................................................................................................137 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

iii 

3 GRANOLLERSEKO H.U.A.................................................................................................143 
LORTUTAKO DATUAK......................................................................................................................143 
KONKLUSIOAK..................................................................................................................................145 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE 
LANAK OPTIMIZATZEKO JASOTAKO KONKLUSIOAK .........................................................151 
1 DIGESTOREAREN ABIARAZTEA.....................................................................................152 

1.1 ENTSEGU HIDRAULIKO ETA MEKANIKOAK .........................................................................153 
1.2 ESTANKOTASUNAREN PRESIOZKO ENTSEGUAK..............................................................153 
1.3 LOKATZEZ BETETZEA............................................................................................................154 

1.3.1 UR BEROTUZ BETETZE PARTZIALA ................................................................................154 
1.3.2 LEHEN-LOKATZAREKIN BETETZEA .................................................................................154 
1.3.3 ZAINDU BEHARREKO PARAMETROAK............................................................................159 
1.3.4 IRABIAKETA EGITEKO OHARRAK ....................................................................................159 
1.3.5 BIOGASAREN EKOIZPENA................................................................................................160 

2 USTIATZE LANAK ETA MANTENTZEA ...........................................................................161 
2.1 LOKATZAREN ELIKADURA.....................................................................................................161 
2.2 LODIGAILUAREN USTIAKETA................................................................................................162 
2.3 FLOTAGAILUAREN USTIAKETA.............................................................................................164 
2.4 LOKATZA NAHASTEKO BILTEGIA .........................................................................................166 
2.5 PHAREN ZUZENKETA.............................................................................................................167 
2.6 TENPERATURA .......................................................................................................................167 
2.7 IRABIAKETA.............................................................................................................................168 
2.8 DIGESTOREKO GASA.............................................................................................................168 
2.9 HODIAK, BALBULAK ETA PONPAK........................................................................................169 
2.10 HAREA KENTZEA....................................................................................................................169 
2.11 USAINA ....................................................................................................................................170 

3 GERTAKARIAK ABIARAZTEAN ETA USTIATZEAN.......................................................171 
3.1 ALKALINOTASUNAREN ZUZENKETA ABIARAZTEAN ..........................................................171 
3.2 PH BAXUAK .............................................................................................................................172 
3.3 APARRAREN SORTZEA..........................................................................................................173 
3.4 KORROSIOAK..........................................................................................................................174 
3.5 HAREAK ...................................................................................................................................174 
3.6 ZARAKARRAREN ERAKETA DIGESTOREETAN ...................................................................175 
3.7 GAINPRESIOA DIGESTOREETAN .........................................................................................175 

3.7.1 GASAK ERAGINDAKO GAINPRESIOA ..............................................................................176 
3.7.2 GAINPRESIO HIDRAULIKOA..............................................................................................177 

3.8 BEHEPRESIOA DIGESTIOAN .................................................................................................178 
3.9 DIGESTIOAREN INHIBIZIOA...................................................................................................179 
3.10 GAS METANOA LEHERTZEKO ARRISKUA ...........................................................................181 
3.11 H2S-REN ARRISKUA (GAS TOXIKOA)....................................................................................181 

4 DIGESTIOAREN KONTROLA ETA EGIN BEHARREKO ANALISIAK ............................184 
4.1 DIGESTOREAREN KONTROLA ..............................................................................................184 
4.2 ANALISIAK BURUTZEA...........................................................................................................188 
4.3 ANALISIEN MAIZTASUNA .......................................................................................................190 
4.4 BETE BEHARREKO BESTE NEURKETA BATZUK.................................................................190 

5 AZKEN KONKLUSIOAK ....................................................................................................192 
5.1 GAUR EGUNGO USTIAKETA BALDINTZAK...........................................................................192 
5.2 PROPOSATURIKO USTIAKETA BALDINTZAK.......................................................................194 
5.3 IKERLANEN ETORKIZUNERAKO PERSPEKTIBAK ETA GARAPENAK................................204 

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................209 
 





HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

1. ATALA - DIGESTIO ANAEROBIOA – SARRERA 
1 

1. ATALA - DIGESTIO ANAEROBIOA – SARRERA 

1 IKERLANAREN LABURPENA 

Lokatz egonkorra ematen duen prozesua diseinatu behar dugu eraiki diren 

edo etorkizunean eraiki beharko diren Hirietako hondakin-uren araztegi (H.U.A.) 

gehienetan. Halaber, egonkortze prozesuak lokatz ekoizpena minimizatu behar 

du, eta kanpora botatzen den isurketa, hau da, usaina, ondo kontrolatu. Kontuan 

hartzeko faktore garrantzitsuak dira kontsumo energetikoa edo gerta litekeen 

soberakin energetikoa. 

Gaur egun daukagun teknologiarekin, aurreko baldintzek, nahitanahiez, 

lokatzen digestio anaerobioa edo aerobia egitera bideratzen gaituzte. Batean, 

digestio anaerobioan, ez dago oxigenorik prozesuko faseetan eta bestean, 

digestio aerobioan, giroan dagoen oxigenoz garatzen dira bakterioak. 

H.U.A.-ko lokatzaren tratamendurako digestio anaerobioa erabiltzeak 

betidanik eduki duen eragozpen nagusietarikoa digestioak berak duen ezaugarri 

erdi-enpirikoa da. Digestio anaerobioa duen araztegia, prozesuan oso “aditua” 

den langileriarekin ustiatu behar da eta horrek, askotan, etorkizunean izango den 

araztegiaren jabea edota ustiatzailegaia beste prozesu bat aukeratzea bultzatzen 

ditu euren Hondakin-uren araztegietan. Prozesu aerobikoa da prozesu 

anaerobikoaren lehiakidea. Prozesua zabalduagoa da baina ezaugarri enpiriko 

berdinak dituenez kontraesana gertatzen da, nahiz eta esperientzia handiagoa 

izan eta prozesua, erlatiboki, hain konplexua ez izan. 

Egun, digestio anaerobioan gertatzen diren prozesu elementalen jakintza 

maila handituz doa. Mikrobiologiaren ikuspuntutik prozesuan parte hartzen duten 

bakterio eta entzimen jokabide berezia ikertzen da. Teknologiaren ikuspuntutik, 
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digestio anaerobioa ur mota ezberdinetan eta gero eta arazteko zailago den ura 

tratatzeko erabiltzen da. 

Hiri-lokatzen digestio anaerobioaren abiarazteak eta ustiaketak 

dakarten zailtasuna ikusita gauzatu dugu doktore-tesi hau. Enpresek ahalegin 

ekonomiko handiak egiten dituzte digestio prozesuak egonkor iraun eta gainera 

eskatutako errendimenduekin lan egin dezan eta hori aintzat hartu dugu. 

Prozesu anaerobikoak kontrolatzeko egin diren ahaleginak orain arte 

era “esperimentalean” egin direla ondorioztatzen da. 

Digestioaren barne parametroak neurtzen dira, esaterako, tenperatura, 

pHa, gas ekoizpena, gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko erlazioa, 

etab. Datu horiek guztiak lortu eta aztertu ondoren, prozesuan okertze arazoak 

ez edukitzeko neurriak hartzen dira, horrek dakarren diru eta denbora 

inbertsioarekin. Arazoak zuzentzeko hartutako neurri horiek atzerapenaz 

ezartzen dira, nahiz eta analisi-bidea guztiz optimizatuta egon. Digestoreak 

ahalmen indargetzailea badu ere, atzerapena nahikoa izan liteke digestorearen 

kolapsoa edo haren errendimenduaren jaitsiera larria eragiteko. 

Tesiak iraun duen bitartean egin dugun ikerlanak argitu du digestore-

sarrerako parametroak zorrozki kontrolatzea dela digestore anaerobioa 

kudeatzeko modurik seguruena. 

Parametro horiek erraz neurtzen eta aztertzen dira, eta hurrengo hauek 

izatea proposatzen dugu: 

• Lokatz lodituaren emari eta kontzentrazioa. 

• Lokatz flotatuaren emari eta kontzentrazioa. 

• Digestore banari ezarri diogun edukitze-denbora hidraulikoa eta karga 

masikoa jakiteko digestore bakoitzeko sarrerako emaria. 
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• Lokatz nahasiaren Oxigeno-Eskari Kimiko guztia – OEK guztia 

(Chemical Oxigen Demand – COD, ingelesez). 

• Araztegiaren ur-lerroko hareak eta koipeak kentzeko gailuen kontrola. 

• Digestio anaerobioaren inhibitzaileak diren elementuak badauden 

jakitea. Elementu horien artean katioi alkalinoak eta lurralkalinoak (sodioa, 

potasioa, kaltzioa, magnesioa), metal astun batzuk, konposatu organiko 

batzuk (zianuroak, formaldeidoak, fenolak), sulfuroak eta amoniakoa 

bereziki kontrolatu behar ditugu. 

Era honen arabera ustiatzen diren araztegiek jardunpidearen optimizazioa 

lortzen dutela ondorioztatu dugu. Emaitza honetara, instalazio batzuen abiarazte 

eta ustiaketan hartutako parametroen analisi eta aztertzeari esker heldu gara. 

Tesian sakonki ikertzen diren bi instalazio pilotuak eta Lleida eta Granollerseko 

H.U.A.-k dira araztegi horiek. 

Digestio anaerobioa era mesofiloan edo era termofiloan gara daiteke eta 

beste gai bat jorratu nahian, tesiak bien arteko konparazio bibliografikoa 

aurkezten du. Konparazio bibliografiko horrek badauka berritasunik: bi instalazio 

pilotuetan bildutako neurketen eta analisien emaitzei esker konparazio 

bibliografikotik ateratako konklusioak egiaztatu dira. 

Tesia bost atal ezberdinetan banatu dugu ikerlanaren helburuak zeintzuk 

diren eta ikerlana noraino heldu den adierazteko: 

1. Azterketa bibliografikoa 

Gaur egungo hiri-lokatzaren digestio anaerobioaren egoeraren azterketa 

sakona da. 
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2. Konparazio bibliografikoa 

Azterketa bibliografikoan hartutako datuekin, orain arte gehien erabili den 

prozesu anaerobikoaren, hau da, digestio mesofiloaren, eta etorkizun oparoena 

duen prozesuaren, hau da, digestio termofiloaren, arteko konparazioa da. 

 

3. Digestio anaerobioaren biokimika eta mikrobiologia 

Zati honetan, azterketa bibliografikoaren osagarri moduan, eta tesiaren 

ondorioak babesteko asmoarekin ere, lokatz-konposizioa, prozesuaren 

formulazioa, prozesuaren zinetika eta bakterio-populazioekin zer ikusirik duten 

kontzeptuak aztertzen dira  

 

4. Aztertu diren instalazioetatik lortutako datuen laburpena 

Aztertutako instalazioak hauek dira: 

• “H.U.A.-ko lokatzaren egonkortze prozesu biologikoaren optimizazioa 

biosolidoak ekoizteko” lankidetza proiektuaren barne eraiki diren instalazio 

pilotuak. Lankidetza proiektu hau Ondeo-Degrémont, S.A., Asistencia 

Tecnológica Medioambiental, S.A., Gipuzkoako Urak, S.A., Sociedad 

Financiera y Minera, S.A., Gipuzkoako Foru Aldundia eta C.E.I.T. 

enpresek eta erakundeek burutu dute. 

• Lleida eta Granollerseko hirietako hondakin-uren araztegiak. Araztegi 

hauek Ondeo-Degrémont, S.A. enpresak eraiki eta ustiatu ditu berme-

aldiak iraun duen bitartean. 

Bi araztegi hauek funtzionamenduan daude gaur egun eta horregatik 

instalazio hauetan edo eraiki berriak diren antzeko instalazioetan erabil 

litezke etorkizunean tesi honetan ateratako konklusioak. 
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Eskarmentu handia eman dit, alde batetik, instalazio pilotuak egiteko 

burutu den ikerketa proiektuan nere enpresa ohiak parte hartzeak, eta beste 

aldetik, eskala industrialean egindako lokatzaren digestio prozesuen abiarazte 

eta ustiaketetan gertatu diren benetazko arazoetan neu neurri handi batean 

inplikaturik egoteak. Esperientzia horri esker, tesiak duen modelu teorikoaren 

hutsunea betetzen ahalegindu naiz ateratako konklusioak babesteko. 

 

5. H.U.A.-ko digestio anaerobioaren ustiatze zuzenerako ateratako 

konklusioak 

Tesiaren azken atal honetan digestio instalazioak kontrolatzeko aldaketa 

batzuk proposatzen dira aurreko atalen ondorio bezala. Horrekin batera, hirietako 

hondakin-uren araztegien abiarazte eta ustiaketa lanetan kontuan hartzeko 

prozedura eta arau batzuk proposatzen dira. 

Etorkizun hurbilean digestio anaerobioak eduki lezakeen garapenei 

buruzko hausnarketa batzuekin amaitzen dira konklusioak. 
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2 H.U.A.-KO LOKATZAREN TRATAMENDUA 

Hondakin-uren araztegietako dekantagailuetan agertzen den lokatzaren 

materia organikoa murriztea da lokatzaren digestioaren helburu nagusia. 

Murrizketa hori, lokatza egoera egonkorragora aldatuz egin behar da, beti ere 

bigarren mailako kutsadura arriskua sortu gabe. 

Kontuan hartuta lursailaren erabilgarritasuna, lokatzaren izaera 

hartzikorra, deshidratatzeko gaitasuna eta ekonomia faktoreak (lursailen prezioa, 

langileak, energia-kostuak, erreaktiboak, inbertsioen amortizazioa, behar 

sanitarioak, etab.), lokatzaren tratamendurako proposatzen diren irtenbideak 

aldatu egingo dira, baina helburuak beti dira berdinak: 

Bolumena gutxitzea. Loditze sinple baten bidez egiten da. Horrela 

lokatzaren lehortasuna % 10eraino iristen da, salbuespenetan % 20raino heltzen 

bada ere nahiz eta kasu honetan ere ezin erabili palakadaz. Drainatze naturalez 

edo xukatze mekanikoaz egindako deshidratazioaren bidez ere lortuko dugu, edo 

bestela, lehortze termikoaren bidez edota deshidratazioaren jarraipena den 

erraustearen bidez. 

Hartzitze ahalmena gutxitzea (egonkortzea). Hau hurrengo prozesuen 

bidez lortzen da: 

• Digestio anaerobioa. 

• Egonkortze aerobioa. 

• Egonkortze kimikoa. 

• Pasteurizazioa. 

• Egosketa. 

• Tratamenduan azken urratsa den errausketa. 
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3 ZERGATIK DIGESTIO ANAEROBIOA? 

Digestio anaerobioaren abantailak eta desabantailak jakiteak digestio 

anaerobioa hautatzeko behar den irizpide orokorra edukitzea errazten du. Horiek 

horrela laburbiltzen dira: 

ABANTAILAK 

• Usain txarrik ez duen lokatz ekoizpena dakar. Lokatza bildugarria da 

likidoa bada ere. Nitrogenoa, fosforoa eta beste elikagai batzuk kantitate 

handietan dituelako lokatza ongarri bezala erabil daiteke nekazaritzan, 

egokitze prozesua edukiz gero. 

• Materia organikoaren edukiaren gutxitze nabarmena eragiten du (% 

45etik % 55era), gastu energetikoa txiki samarra izanez. 

• Lokatzaren masa guztiaren herena gutxitzen du. Horrek, azken 

tratamenduan lokatza egokitzeko erabiltzen diren erreaktiboen kontsumoa 

jeistea dakar. Erraustegira edo hondakindegira garraiatzeko gastuak ere 

murrizten dira. 

• Energia garbia eta bildugarria (gasa) ekoizten du. Ia kasu guztietan, 

ekoiztutako gas kantitatea lokatza berotzeko eta digestorea nahasteko 

behar den baino handiagoa da eta beste erabileretarako bideratzen da, 

gehienetan argindarra ekoizteko. 

• Lokatza biltzeko bolumen handia daukagu. Lokatz fresko eta lokatz 

deshidratatuaren artean dagoen bolumenak biltegi eta aldaketa 

indargetzaile zeregina du. Hori, garrantzitsua da deshidratazioa prozesu 

etena baita. 
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DESABANTAILAK 

• Inbertsio kostu handia dakar. Lan zibilen alorrean hormigoizko ontzi 

handiak eta estaliak behar ditu. Elikatzeko eta berzirkulatzeko ponpak, 

bero trukagailuak eta gas konpresoreak behar ditu ekipo mekanikoen 

alorrean. 

• Lokatz freskoaren aurre-loditze gabeko digestore bakarra 

daukagunean edo ondo diseinatutako araztegia txarto ustiatuz gero, 

arrisku handia dago kutsadura, adibidez Oxigeno-Eskari Biokimikoa – 

OEB-a (Biochemical Oxygen Demand – BOD, ingelesez), nitratoak, 

amonioa eta fosfatoak, instalazioaren hasierara itzultzeko. 

• Lokatzaren bero ahalmena gutxitzen du. 

• Egonkortze aerobioa edo kimikoarekin egiten duguna baino 

zainduagoa egin behar dugu gure ardurapean daukagun ustiaketa. 

Digestio anaerobioan ezohiko gertakizunik balego, prozesuaren 

“normalizazioa” besteetan baino astiroago lortuko genuke. 
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4 LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN HISTORIA 

Anaerobioa den prozesu biologikoaren jakintzaren lehen aztarnak XVII. 

mendean agertzen dira. Garai hartan, Jean Baptita Van Helmont-ek materia 

organikoa usteltzen zenean gas sukoia agertzen zela aurkitu zuen. Beste 

herrialde batean, 1776. urtean, Alessandro Volta konteak ekoiztutako gas 

kopurua eta materia organiko ustelduaren arteko erlazio zuzena bazegoela 

aurkitu zuen. 1808. urtean, Sir Humphry Davy-ek abereen simaur ustelduaren 

digestio anaerobioa gertatzen zen bitartean metanoa ekoizten zela frogatu zuen 

(Metcalf & Eddy). 

Lokatzaren digestioaren historia praktikoa XIX. mendeko bukaeran hasi 

zen solidoak bereiztu eta edukitzeko lehenengo tankea diseinatu zutenean. Ur 

zikinen jalkin solidoak tratatu eta edukitzeko erabili zen lehen instalazioak 

“Mouras-en ezabagailu automatikoa” izena zuen eta bere asmatzailea Vesooul 

hiriko (Frantzia) Louis H. Mouras izan zen. Asmakizuna 1860. urtean egin zuen 

solidoak edukin itxi batean (putzu beltza) sartuz gero likido bihurtzen zirela ikusi 

zuenean. 

Ur zikinen solidoak likidotzen direnean metanoa duen gas erregaia 

ekoizten da. Jakintza horri etekina atera zion lehen pertsona Donald Cameron 

izan zen. Honek, 1885. urtean, Ingalaterrako Exeter hirian lehenengo tanke 

septikoa eraiki zuen, han lortutako gasa bildu eta instalazioko inguruak argitzeko 

erabiliz. 

1904an Ingalaterrako Hampton herrian, William O. Travis-ek ekintza 

bikoitzeko lehen tankea eraiki zuen. Ontzi horretan lokatzaren tratamendua, 

jalkitzea barne, eta digestio anaerobioa bereizten ziren. Asmakizunari “Travisen 

tanke hidrolitiko” izena jarri zioten eta 1936. urtera arte lan egin zuen. 1909. eta 

1912. urteen artean, Alemanian, oso antzekoa zen instalazio batean 

esperimentuak egin zituzten. Aparatuari tanke biolitikoa zeritzon. 
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1905an Karl Inhoff doktoreak ekintza bikoitzeko beste tanke bat patentu 

zuen Alemanian. Gaur egun tanke horri “inhoff tankea” deritze. 

Estatu Batuetan, Baltimor-eko (Maryland) hondakin-uren araztegia izan 

zen digestiorako tanke banatuak erabili zituen lehenetariko instalazioa. 

Hasierako instalazioan, 1911an, digestiorako hiru tanke angeluzuzenak eraiki 

zituzten. Horretaz gainera, 1914an beste 16 tanke zirkular gehitu zizkioten eta 

amaitzeko, 1921. urtean beste tanke angeluzuzen bat egin zuten. 

1920tik 1935ra doan denboraldian zientzialariek eta ingeniariek digestio 

anaerobioaren prozesua ikertu zuten. Horri esker, banatuta zeuden tankeak itxi 

eta berotu zituzten, tankeen diseinuan eta gainerako ekipoetan hobekuntza 

nabarmenak lortu zituztelarik. 

Garai horretan, ekoiztutako gasaren balioaz ohartu ziren. Biogasa 

digestioaren lokatza berotzeko erabiliz gain, beste erabileretarako ona zela ikusi 

zuten. Alemanian, 1923. urtean, Essen-Rellinghausen hiriko hondakin-uren 

araztegian bildutako gasa udaleko gas-sarean erabiltzen zuten. 

Urte batzuk beranduago, herri garatuenek digestio anaerobioa bultzatzen 

jarraitu zuten bigarren mundu gerrak eragindako energia gabeziari aurre egiteko. 

50 eta 60 hamarkadetan, aldiz, energia merketu egin zen eta estatu 

aberatsek digestio aerobia garatzea erabaki zuten. Horrek, Ipar Amerikan eta 

Europako zati handi batean prozesu anaerobikoak ahaztea ekarri zuen. 

1973eko petrolio krisiarekin, digestio anaerobioan garapen handiak 

gertatu ziren ostera ere. Garapen horiek, prozesuen mailan zein geografikoan 

izan ziren. Estatu Batuetan, Sobiet Batasunean eta Europan berriro bultzatu 

zuten digestio anaerobioa, bereziki instalazio handienetan. 

Urte horietan lortutako gasa energi ekoizpen bihurtzea bilatzen zuten 

milaka instalazio txiki eraiki bide zituzten Txinan, Indian eta Asiako hego-

sartaldeko beste estatuetan. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

1. ATALA - DIGESTIO ANAEROBIOA – SARRERA 
11 

Orain, 80 urte beranduago, nahiko bitxia da lehen erabiltzen zuten teknika 

eta gaurkoa ia-ia berdinak direla ikustea. Dena den, gaur egun, askoz hobeto 

dakizkigu teoriaren oinarriak, prozesuaren kontrola, tankeen dimentsionamendua 

eta ekipoen diseinua eta aplikazioa. Aldi berean, teknikariok, badakigu sistema 

hau noiz erabili behar ez dugun, eta digestioaren mugak non dauden ere . 

Beste aldetik, instalazio industrialetan askotan erabiltzen den prozesua da 

lokatzaren digestio anaerobioa. Erreaktore mota batzuk garatu dira eta 

bakoitzaren egokitasuna industria-hondakin ur motaren araberakoa izango da. 

Aipagarrienak hauek dira: iragazki anaerobioak, ohe fluidizatua duten 

digestoreak, pistoiko isuria (plugflow) duten digestoreak eta azken urteetan, 

Herbeheretan Gatze Lettinga-k garatutako UASB erreaktorea (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket Reactor). Digestio anaerobioaren bidez tratatutako efluenteek 

OEK kontzentrazio handiak ohi dituzte eta paperezko industria zein petrokimikoa 

edo elikadura industria batzuetatik jasotzen dira. 

 





HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

2. ATALA – AZTERKETA BIBLIOGRAFIKOA 
13 

2. ATALA - AZTERKETA BIBLIOGRAFIKOA 

1 AZTERKETA BIBLIOGRAFIKOAREN HELBURUA 

Digestio anaerobioaren bidez hiri-lokatza egonkortzeko dauden prozesu 

biologikoen azterketa bibliografikoa egin dugu. Azterketa hori azken teoriak eta 

gehien erabiltzen diren edo etorkizunerako aukera gehien duten diseinuak 

zeintzuk diren jakiteko landu dugu. Era berean uste dugu ikerlanaren oinarrizko 

lana dela. 

Aztertu diren prozesuak hauek dira: 

• Tenperatura mesofiloan burututako digestio anaerobioa, aurrerantzean 

digestio anaerobio-mesofiloa (DAM). 

• Tenperatura termofiloan burututako digestio anaerobioa, aurrerantzean 

digestio anaerobio-termofiloa (DAT). 

• Fasearen arabera digestio anaerobioa bi etapetan (azidogenesia + 

metanogenesia). 

• Tenperaturaren arabera digestio anaerobia bi etapetan (termofiloa + 

mesofiloa). 

• Digestio aerobioa erregimen iraunkorrean. 

• Digestio duala (aerobioa erregimen iraunkorrean + anaerobioa era 

mesofiloan). 

Egun gehien ikertzen eta ikasten den digestio prozesua digestio 

anaerobioa da eta horregatik gai honi buruzko literatura bilatzea nahiko erraza 

izan dela azpimarratu behar dugu. 
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Dena den, orain arte digestio anaerobioari buruz egin den ikerketa 

gehiena fase bakarrean burutzen diren digestioei buruz izan da, hau da, digestio 

mesofiloa edo termofiloa. Hori dela eta, eskuragarri dugun bibliografia 

lehenengo bi digestio motak konparatzeko erabil daiteke soilik. 

Digestio prozesu hauek konparatzeko asmoz, lau alderdi garrantzitsu 

aztertu ditugu: lortutako egonkortasun gradua, inbertsio kostuak, ustiaketa 

kostuak eta ustiaketa arazoak. 

Kontuan hartu dugun irizpide zehatza hauxe da: 

 

1. DIGESTIOAK BILATZEN DITUEN HELBURUAK 

• Germen patogenoen gutxiagotzea. 

• Materia lurrunkorraren murrizketa. 

2. INBERTSIO KOSTUAK 

• Likidoen edukitze-denbora. 

• Karga organikoa. 

3. USTIAKETA KOSTUAK 

• Tenperatura. 

• Gas ekoizpena. 

• Biogasaren konposizioa. 

• Itzulkin likidoak ur lerrora. 

• Deshidratagarritasuna 
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4. USTIAKETA ARAZOAK 

• Aparrak. 

• Gainkargak. 

• Tenperatura aldaketa bizkorrak. 

• Inhibizioak 

• Kiratsa 

 

Aztertze bibliografikoa egiteko bi iturri mota kontsultatu ditugu: alde batetik 

diseinu eta ustiaketa lanetarako gidaliburuak eta bestetik zientzia eta teknologia 

aldizkariak. 

Irakurketa luzea egin ondoren, horietako 8 gidaliburu sakonago aztertu 

ditugu: United States Environmental Protection Agency, World Environment 

Federation, Joseph F. Malina, G.F. Parkin, Ondeo-Degrémont, A. Hernández 

Muñoz, Metcalf & Edit eta Grady, Daigger eta Lim zientzialariek edo elkarteek 

idatzitakoak. Era berean, 100 artikulu inguru irakurri ditugu eta batzuk, 

aipagarrienak, bibliografia atalean ipini ditugu. 

Aztertze eta konparazio bibliografikoaren emaitzak taula formatoan eta 

modu laburbilduan aurkezten dira. Taula horiek tesi honetako konparazio 

bibliografikoa den atalaren (3. atala) amaieran kokatzen dira. 

Hala eta guztiz ere, azterketa bibliografikoa soilik kontuan izanda, 

konklusioak ateratzea zaila izan da, eragozpen handiena egile ezberdinen 

emaitzen konparazio neketsua izanik, zeren eta lan baldintzak, lokatz mota, 

instalazio neurria eta aukeratutako konfigurazioak, orokorki, ezberdinak dira. 

Bestalde, nahiko ezohikoak dira bi prozesu partikular edo gehiago konparatzen 

dituzten artikuluak. 
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Azterketa bibliografikoaren lehen konklusioak zera baietsi du, 50.000 

biztanle-baliokide edo gehiago dituzten instalazioetan gaur egun gehien 

erabiltzen den digestio prozesua digestio anaerobioa era mesofiloan dela. Modu 

berean, era termofiloko digestio anaerobioak oso prometagarria den prozesua 

dela erakutsi du; izatez digestio mesofiloa baino emaitza hobeak ditu baina 

oraindik gutxi dakigu digestio mota honi buruz. 
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2 DIGESTIOAREN HASTAPENAK 

2.1 PROZESUA 

Digestio anaerobioa tratamendu biologikoa da eta metabolismo 

anaerobioa duten bakterioen ekintzan oinarritzen da nagusiki. Lokatz freskoan 

dagoen materia organikoa bakterio hauen elikadura da eta hori dela medio 

eraldaketa anaerobioz “digeritzen” dira. 

Hain zuzen ere, lokatzaren digestio anaerobioa prozesu biologikoa da. 

Leku itxi eta aire gabeko giroan hartzidura bakteriodunaren bidez gas metanoa 

ematen du eta materia organikoaren degradazio handia lortu. 

Hartzidura metanikoa prozesu geldoa baina indartsua da. Horretarako 

tenperatura, materia lehorren kontzentrazio eta oreka fisiko-kimikoko baldintza 

batzuk bete behar ditu prozesuak. 

Digestio anaerobioa arautzen duten lege biozinetikoak, ez dira oso 

sakonki ikertuak izan lokatz aktibatuzko prozedimenduen legeekin konparatzen 

baditugu. Bestalde, lege biozinetiko horiek konplexuak izanik ere, oinarrizko 

orekak aski jakinak dira eta gertatzen diren fenomeno biologikoak ulertzera 

ahalbidetzen dute. 

Laburbiduz eta modu sinplean esanda, digestio anaerobioak produktu 

bizigabean eraldatzen du lokatzaren materia organikoa. Eraldaketa horrek, 

prezeski, gasak eta gatz mineralak sortzen ditu eta bide biologiko eta anaerobioz 

gertatzen da. Eraldatze prozesu horretan bi mikroorganismo mota agertzen dira. 

Azidoak ekoizten dituzten bakterioek bitarteko produktuetara eraldatzen dute 

materia organikoa eta metanobakterioek edo metanoa ekoizten dituzten 

bakterioek bitarteko produktu horiek azken produktuetan bihurtzen dituzte. 
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Lortutako lokatzaren kontzentrazioa da digestio anaerobioaren beste 

egintza bat. Mineralizazio prozesua gertatuz gero lokatz digerituaren 

kontzentrazioa prozesuan sartutako lokatzaren kontzentrazioa baino txikiagoa 

da, hala ere lokatzak duen deshidratagarritasuna, digerituta ez dagoen 

lokatzarena baino altuagoa da. 

2.2 LIKIDOTZEA ETA GASIFIKAZIOA 

Materiak likidotzen, gasifikatzen eta mineralizatzen dituen prozesu 

anaerobikoa da digestioa. Kasu batzuetan, eta uraren jatorriaren arabera, 

likidotzea oso murriztua geratzen da, adibidez materia organikoa oso egoera 

disolbagarrian dagonean. 

Digestio anaerobioan aplikaturik, lokatzeko partikulak egoera 

disolbagarrira edo txikituta eta zabaldurik dauden egoerara eraldatzen ditu 

likidotze prozesuak. Likidotzea zelulaz kanpoko entzimei esker gauzatzen da 

eraldatze hidrolitiko baten bidez. 

Mikroorganismoek ingurunera iraizten dituzte entzimak. Entzima horiek 

hor bertan eragingo duten produktuekin kontaktuan jartzen dira. Organismoak 

zatiki solidoetara itsatsita edo gerturatuta daudenean, iraitzitako entzimak ez dira 

ingurune osotik zabaldu behar. 

Organismo eta zatikien arteko ukipen estuak hidrolisiaren produktuak 

zeluletan hedatzea laguntzen du. Modu honetan, hidrolisi produktu horiek zelulek 

behar duten energia hornitzeko erabiltzen dira eta ez dira bertako ingurunean 

alferrik galduko. Organismo, entzima eta zatikien artean gertatzen diren 

elkartzeek masa biologikoaren aktibitate-tasa handitzen dute. 

Argiro ikus daiteke digeritu behar den likidoaren materia solidoa 

kontzentratzea prozesurako mesedegarria dela. Era berean, kontaktuak 
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errazten dituen irabiatze bortitza digeritze prozesurakoa lagungarria da. Bi, 

egintza hauek dira “digesto azeleratua” deiturikoaren oinarriak. 

Gero hartzidura eta gasera eraldatzearen bidez egingo den materia 

organikoaren deskonposizioaren atariko prestaketa fasea da likidotzea. 

Gasifikazioa, derrigorrez, zelula-barneko prozesua da. Horrela izanda, 

entzima hidrolitikoak ekoizten ez dituzten organismo gasifikatzaileek, ezin dute 

euren kabuz digestioa martxan jarri. Horrenbestez, likidotzea eta gasifikazioa 

digestioaren martxa onerako behar diren nahitaezko bi prozesu dira. 

2.3 HIRU FASEAK 

Eraldatzeko hiru fase elkarrekin garatu eta orekatzen dira digestio 

anaerobian: 

LIKIDOTZEA 

Bakterioek zelulaz kanpoko entzimak ekoizten dituzte. Horrela solido 

organikoak disolbatu egingo dira euren metabolismoentzat onuragarriak izanik. 

Disolbatze tasak, zatikien tamaina eta tankeko irabiatze graduarekin duen 

erlazioa oso estua da. 

Likidotze prozesua, gantz-azido lurrunkorretik metanora igarotzeko 

gertatzen den prozesua baino arinagoa dela suposatzen da, eta horregatik ez da 

digestio prozesu osoaren faktore mugagarria izango. Normalean, digestioko 

lehenengo bost egunetan desagertuko dira prozesu osoan suntsituko diren solido 

lurrunkorren % 70. Koipeak bereziak dira eta suntsitze bilakaerarako egun 

gehiago behar dute. 

 

HARTZIDURA AZIDOA 
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Beti ere anaerobioak diren baldintzapetan, disolbatua izan den materia 

organikoa arin bihurtzen da azido organiko. Ekoizten diren azido nagusienak 

hauexek dira: azido azetikoa, azido propionikoa eta azido butirikoa. Azido 

formikoa, balerikoa, isobalerikoa eta kaproikoaren aztarnak ere aurkitzen dira. 

pHaren jaitsiera hartzidura azidoaren ezaugarria da. Jaitsiera hori pH 

neutrotik 5,0 baliotik gertu dagoen pHra izango da. 

Hartzidura azidoa gertatzen ari den bitartean, oxigeno-eskari biokimikoa 

(OEB) edo oxigeno-eskari kimikoa (OEK) ez dela nabarmen gutxituko aipatu 

behar dugu. Hartzidura azidoa, konposatu organiko batzuetatik beste batzuetara 

aldaketa prozesua baino ez delako, kutsaduraren adierazle horiek ez dira 

aldatuko. 

Lehenengo bi etapa hauek betetzen laguntzen duten bakterioak azido 

sortzaileak (hidrolitikoak) eta azetogenikoak deitzen dira. Bakteria hauek oso 

gogorrak dira eta ingurune-baldintzek ia ez dute inolako eraginik. 

 

HARTZIDURA METANIKOA 

Organismo metanikoek konposatu gutxi hartzitzen dute eta konposatu 

horien artean, gehienak beste hartzitze bakterianoen emaitzak dira, alkoholak, 

azido lurrunkorrak eta gas gutxi batzuk, besteak beste. 

Metanoa azido lurrunkor guztietatik sortzen bada ere, azken finean, bi 

iturrietatik lortuko dugu soilik: karbono dioxidoaren erredukziotik eta azido 

azetikoaren hartzitzetik. Hiru karboi baino gehiago dituzten azido lurrunkorren 

hartzitze prozesuaren erdiko emaitza da azido azetikoa. Metano ekoizpenean 

agertzen diren erreakzioak hauexek dira: 

• Karbono dioxidoaren erredukzioa 

CO2 + 8H  CH4 + 2H2O 
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• Azido azetikoaren hartzidura 

CH3COOH  CH4 + CO2 

Metano-bakterioak guztiz anaerobioak dira eta ingurune-baldintzarekiko 

oso sentikorrak direnez, etapa hau, hartzidura metanikoarena, digestio 

prozesuaren fase mugagarria da. 

Likidotze faseak eta hidrolisi edo hartzidura azidoaren faseak azidotasuna 

produzitzen dute eta gasifikazio edo hartzidura metanikoaren faseak 

alkalinotasuna produzitzen du. Bakterio metanikoak pHarekiko oso sentikorrak 

dira eta pH 6 azpitik produkzioa oso txikia da, hortaz, digestioan eduki behar 

dugun azido lurrunkorren kopurua txikia izaten ahalegindu behar dugu, eta 

horrela, egongo den pHa, pH 7 inguruan mantenduko da. 

Digestio prozesu baten hasieran fase nagusia izango da hartzidura azidoa 

eta hartzidura metanikoa oso astiro gertatuko da abiaraztea arintzeko neurririk 

hartzen ez bada. Askotan, interesgarria izan daiteke digestorean lokatz 

digerituak gordetzea. Horrela organismo metanikoak kopuru nahikoan edukiko 

ditugu eta lokatz freskoa hartzidura azidoz eta naturalez sortutako azido 

lurrunkorretan arin degradatuko da. 

2.4 AZIDOTASUN ETA ALKALINOTASUNAREN ARTEKO 
OREKA BIOKIMIKOA 

Sistemaren pHa kontrolpean edukitzeko, alkalinotasun kantitate nahikoa 

edukitzea aski da. Alkalinotasuna konposatu organikoen degradazioak eragiten 

du eta, alkalinotasuna bikarbonato moduan agertzen da nagusiki. Bikarbonatoak 

eta karbono dioxidoa pHak ezartzen duen orekan egoten dira. 

CO2  +  H2O    H2CO3 
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H2CO3  +  H+    HCO3
-  

Hartzidura metanikoak alkalinotasuna itzultzen du sistemara bikarbonatoei 

esker. Alkalinotasun itzultze horrek, azido lurrunkorren neutralizazioa eta 

beranduago gertatuko den gasifikazioa bultzatzen du. 

Materia proteinikoen deskonposizioak alkalinotasuna gehitzen du 

sisteman. Hurrengo erreakzioan ikus daitekenez deskonposizio horrek 

amoniakoa emango du eta aminoazidoek amina taldeak galduko dituzte: 

Alanina  +  Glicina      Bikarbonatoen alkalinotasuna 

CH3CHCOOH-NH2  + 2CH2COOH-NH2  +  5H2O    3CH4  + CO2  + 3NH4HCO3 

Normalean lokatzean dauden gatzek, alkalinotasunaren ekarpena ere 

egiten dute, hartzidura metanikoari lagunduz. Dena dela, laguntza hau kanpotik 

egindako alkalinotasunaren ekarpenaren bidez egin daiteke. 

Prozesuaren abiaraztean gerta litekeen karea botatzeak, honako 

erreakzioa eragiten du: 

Ca(OH)2  +  2CO2    Ca(HCO3)2 

Bikarbonatoak agertzen dira eta aurreko erreakzioaren erreakzio katean 

sartzen dira. 

Digestioa gertatzen den bitartean, behin prozesua egonkortuz gero, 

disolbatuta dauden elementurik arruntenak azido azetikoa, amoniakoa 

(bikarbonato forman agertzen da, CO2 bertan egonda) eta amonio azetatoa dira. 

Digestio prozesua, pHa egonkorra den heinean garatzen da. pHaren 

jaitsiera tarteak azido askeen kontzentrazioarekin erlazio zuzena du. 

Alkalinotasun guztia, gantz-azido lurrunkorren gatzen alkalinotasuna baino 

handiagoa denean, pH eta neutrotasunaren artean ez da alde handirik egongo. 
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Horregatik, azido lurrunkor / alkalinotasun pisu-erlazioak balio maximo bat 

gaindituko ez duela ziurtatzea izango da ustiaketa lanetan eta funtzionamenduko 

segurtasunerako egin dezakegun praktika egokia. Normalki balio maximo hori 

0,2 puntuan finkatzen da, azido lurrunkorrak mg/l CH3COOH unitatean eta 

alkalinotasuna  mg/l CO3Ca unitatean adieraziz. Kasu gehienetan, hasieran 

materia lehorrren % 60tik % 65ra materia lurrunkorra duten lokatzak tratatzen 

ditugunean, azido lurrunkorren edukina 500 mg/l baino txikiago izango da (beti 

ere azido lurrunkorra mg/l azido azetiko unitatean adieraziz). 

2.5 BIZKORTZEA 

Kanpotik sartutako entzimaz egindako prozesua bizkortzeko entsegu asko 

egin dute ikerlariek laborategian nahiz industria eskalan. 

Honako konklusiora heldu dira: kanpotik sartutako entzimak laguntza 

bezala aztertu behar dira. Horrek, gainkarga edo beste arrazoi batengatik txarto 

dabilen digestio batean entzimak sartzea eragin onuragarria ekar dezakeela 

erakusten du. Alderantziz, ondo dabilen instalazio batean entzimak sartzean, ez 

da inolako eraginik somatuko materia lurrunkorraren ezabaketan edota gas 

produkzioan. 

Elementu estimulagarri bezala, antzeko entseguak burutu dira hautsezko 

ikatz aktiboa erabiliz. Estatu Batuetako Filadelfia hirian eta Bretaina Handiko 

I.C.I.-an egindako entsegu horiek entzimekin lortutako konklusio berdinera 

eramaten gaituzte. 
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3 PROZESUAREN ALDAGAIAK 

Badaude digestio prozesuaren eraginkortasuna mugatzen duten faktore 

batzuk, besteak beste: 

Kanpoko eragileak: 

• Tenperatura 

Fase solidoaren ezaugarriak: 

• Solidoen kontzentrazioa 

• Solidoen edukitze-denbora 

• Materia lurrunkorraren karga 

• Parametro mikrobiologikoak 

Jariokinaren ezaugarriak: 

• Likidoen edukitze-denbora 

• Lokatzaren nahastea eta homogeneitatea 

• pHa 

• Redox ahalmena 

• Lokatzeko gantz-azido lurrunkorrak 

• Alkalinotasuna 

• Materia organikoa: oxigeno-eskari kimikoa (OEK), oxigeno-eskari 

biokimikoa (OEB) eta karbono organiko guztia. 
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Gasaren ezaugarriak: 

• Ekoiztutako gas emaria 

• Gasaren osaketa: metanoaren kontzentrazioa 

• Gasaren osaketa: gutxiengoan dauden osagaiak 

3.1 TENPERATURAREN ERAGINA 

Tenperaturak erabakiko ditu nagusitu behar diren espezie bakterianoak. 

Espezie termofiloek, mesofiloek eta psikrofiloek ondo definiturik dauzkate 

hazkuntza eta ekintzarako tenperatura hoberenen interbaloak.  

Organismo mesofiloek 12 °C eta 37 °C-ko tenperatura tartean hazten dira 

eta prozesua 29 °C eta 35 °C-ko  tartean optimizatzen da. Organismo 

termofiloek, ordea, 37 °C eta 65 °C-ko tenperatura tartean lan egiten dute eta 

prozesua 55 °C inguruko tartean optimizatzen da. Organismo psikrofiloak 12 °C 

baino gutxiagoko tenperaturan bizi dira. 

Digestio termofiloarekin, edukitze-denbora laburrago izatea lortzen da. Era 

berean, badirudi lokatzaren estruktura hobeagoa, deshidratatzeko erraztasuna 

eta tamaina handiagoa duten zatikiak lortzea direla horren abantail nagusiak. 

Dena den, materia lurrunkorraren murrizketa bestean baino arinagoa bada ere, 

lokatzean daukagun gantz-azido lurrunkorren jaitsiera proportzioan ez da hain 

arina. Digestio termofiloak behar duen bero-kontsumo handiagoa eta tenperatura 

aldaketekiko duen sentikortasuna dira eragozpenik handienak. 

Azken arrazoi hauengatik, digestio mesofiloa izan da, eta oraindik ere 

bada, gehien erabili den digestio prozesua. Hala ere, Errusian eta inguruko 

estatuetan digestio termofiloa sarri erabili dela aipatu behar dugu. Gainerako 
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herrialdeetan, eskala handiko esperimentu interesgarriak egiten ari dira, 

esaterako, Hyperiongo araztegian, Los Angeles hirian (AEB). 

Oreka termikoko konstanteei eragiten die tenperaturak. Parametro 

arruntetan aldaketak erakartzen ditu, halaber, alkalinotasun, pH eta konposatu 

organiko batzuen prezipitazio eta berdisolbatze konstateetan. Tenperaturak 

disolbagarritasun maila ezberdinak sortzeagatik gasaren konposizioan ere 

aldaketak ekar litzake. 

Tenperaturak aktibitate biologikoa baldintzatzen du. Orokorki, denbora 

laburreko goranzko tenperatura aldaketak mikrobio-aktibitatea handituko du. 

Tenperatura altua mantendu ondoren, alta, zelulen entzima-konplexuaren 

degradazioak eta mikrobioen heriotza-tasaren gorakadak, mikroorganismoen 

kopurua murriztuko dute. Murrizketa hori mikrobio-espezie oso batzuk erabat 

desagertzeko adinakoa izan daiteke. 

3.2 SOLIDOEN KONTZENTRAZIOA ETA KARGA 

Lehen-dekantazioan erraz lortuko dugu hondakin uren oxigeno-eskari 

kimikoa % 30 eta esekidurazko solidoak % 60 murriztea. Era berean, tratamendu 

biologikoa egin eta gero indize horiek ehuneko 95ean murriztuko dira. Ur zikinei 

kentzen diegun poluzioa lokatzak eramaten du. Lehen-dekantatzetik ateratako 

lokatzak eraldaketarik gabe eramango du poluzio osoa eta lokatz biologiko edo 

aktibatuak poluzioaren beste zati bat, nahiz eta eraldatuta garraiatuko du. 

Ondorioz, hondakin lokatzak % 1 eta % 10 arteko solidoak ditu. 

Gainontzekoa ura da. Lokatz horrek materia organikoa eta biodegradagarria 

kantitate handian du. 

Solido inorganikoak, likidoak eta gasak dira prozesuaren hondakin 

produktuak. Likidoak hondakin uren instalazioetara berzirkulatu behar dira eta 

horrela digestioaren irteeran lokatzaren bolumena gutxituko da. Gasak 
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digestoretik atera eta gero prozesatu egin behar dira energia lortzeko edo 

bestela, probetxuzko irtenbiderik eman gabe erretzen dira. Solidoa den materia 

inorganikoak, inerte izakera duenez, ez du problemarik ematen araztegitik atera 

behar dugunean. 

Lehen esan dugunez, digestio prozesuaren helburu nagusia, lokatzean 

dagoen materia ustelgarria beste baldintza egonkorragora eramatea da. 

Eraldatze prozesuan, materia lurrunkorraren zati bat desagertzen da eta horrela 

lokatz digerituak duen materia organikoaren kopuru osoa lokatz freskoak duena 

baino txikiagoa da. Halaber, lokatz bolumenaren murrizketa lortu daiteke 

gainjalkin berzirkulatze prozesuarekin. Beste aldetik, digestio prozesuak germen 

patogeno gehienen ezabaketa egiten du, guztiz ezberdinak baitira hondakin 

uretan eduki dituzten ingurumen baldintzak. 

Digestio prozesuak lokatzen ezaugarriak ere hobetzen ditu. Horrek 

erabilgarritasunaren aldetik abantaila dakar, nahiz eta hori ezin hartu helburu 

nagusitzat, prozesuaren ondorio positibotzat baizik. 

Solidoen kargak materia lurrunkorraren egonkortze gradua baldintzatzen 

du. Hori dela eta solidoen karga handiak digestorearen bolumena txikitzeko 

erabil daitezke likidoen edukitze-denbora zehatz baterako. Hala ere, lokatz 

freskoa loditzen duten gailuen eraginkortasunagatik mugatuta daude gaur egun 

erabiltzen ditugun solidoen kargak. 

Digestio ona edukitzeko solidoen kontzentrazio maila oso garrantzitsua 

da. Prozesua azeleratua denez, baina ez nahi izango genukeen bezain 

egonkorra, kontzentrazio hori bere mailan ahal den modu konstantean eustea 

gomendatzen da. Hartzen duten kargaren arabera eta ondorengo taulan 

adierazten den moduan sailkatzen dira digestoreak: 

 

Digestio mota Karga (Kg ML·egun-1·m-3 digestore) 
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Digestore arruntak 0,45 - 1,12 

Karga handiko digestoreak 1,60 - 6,40 

 

Digestoretako ohiko lokatz kontzentrazioak  % 4 eta % 7 tartean 

mantentzen dira. 

Inportantea da digestorean daukagun lokatza modu homogeneoan 

edukitzea. Lokatzaren nahasketa aproposa bermatzeko ezinbestekoa da 

potentzia handiko irabiatzea edukitzea. 

3.3 SOLIDOEN ETA LIKIDOEN EDUKITZE-DENBORA 

H.U.A.-ko digestore anaerobioak, karga handiko tartean lan egiten 

duenean, ondo irabiatuta egon behar du fase solidoa eta likidoaren bereizketa 

saihesteko. 

Beraz, bioerreaktorea irabiatze jarraia duen erreaktorea bezala aztertzen 

da eta sartzen den lokatz emari berdina ateratzen da, horregatik, likidoen 

edukitze-denbora eta solidoen edukitze-denbora berdinak dira. 

Era mesofiloan dabilen digestio anaerobioan 15 egunetik 20 egunerako 

solidoen edukitze-denbora erabiltzen da. Laburragoak diren beste edukitze-

denborak erabili dira arrakastatsuak gertatuz, adibidez 10 egunekoak, eta aldiz, 

instalazio batzuetan luzeagoak diren edukitze-denborak erabili izan dira 

errendimendu hobeak ateratzeko asmoaz. 

Solido eta likidoen edukitze-denbora luzeagoa denean prozesuak 

aldaketekiko duen egonkortasuna gero eta handiagoa izango dela 

ondorioztatzen da. 
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Edukitze-denborak esanahi fisiko garrantzitsua du. Honek, erreaktore 

barruan dagoen likidoaren azal-abiadura definitzen du. Azal abiadurak jalkitzea 

mugatzen du eta hortaz, sistemak une batean gordetzen duen biomasan ere 

eragina du. 

Erreaktore barruan azal-abiaduraren gorakada bat gertatzeak biomasaren 

kanporatzea eragin lezake eta honen bidez, erreaktorea hutsik utzi denbora tarte 

laburrean. 

Likidoen edukitze-denbora eta solidoen edukitze-denbora ezberdinak 

dituzten prozesuak 

Teorikoki, badakigu digestore bat 2 egunetako likidoen edukitze-denboraz 

ibil daitekela. Tanke hori martxan ipintzeko, solidoen edukitze-denborak balio 

kritiko bat baino handiagoa izan beharko luke. Solidoen edukitze-denbora kritikoa 

(te)k deitzen den muga horren azpitik digestioa inhibitu egiten da. Inhibitze 

prozesu hori beharrezkoa gertatzen da bakterio metanikoak eramanak izan 

direlako. Kontuan izan behar da bakterio horiek oso hazkunde motela dutela. 

Bakterio metanikoen birsorkuntza portzentajea (bakterioen kopurua 

bikoizteko behar den denbora) gutxi gorabehera 10 egunekoa da 35 °C 

tenperaturan, hazkunde motelena dutenentzat. Solidoen edukitze-denbora 

kritikoaren (te)k azpitik, 10 egunekoa inguruan, metano ekoizpena arin jaisten da. 

Produkzioa erabat geldituko da (te)k  3 edo 4 egunekoa bada. Balio honi “solidoen 

edukitze-denbora minimoa” (te)min deitzen zaio. 

Anaerobiosian, solidoen edukitze-denbora, aerobiosian aipatzen duten 

lokatzaren adinarekin pareka daiteke. 

  
μ
1−

≈
Δ

=
S

Str  

(Prozesuaren zinetika agintzen duten ekuazioak Tesi honen 4. Atalean – 

Digestio Anaerobioaren Biokimika eta Mikrobiologia – aztertzen dira) 
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3.4 pHA 

pHa azido-base erreakzioen arabera aldatuko da eta digestio prozesuan 

horietako erreakzio ugari gertatzen dira. Beraz, digestore barruan zer gertatzen 

den jakiteko oso adierazle ona da pHa azido-base erreakzioei dagokienez. 

Ezin da ahaztu pHaren balio zehatz batzuek, prozesuan agertzen diren 

bakterio batzuk inhibitu ditzaketela. Horrela, metanoa ekoizten duten bakterioek, 

pHrik onena 6,8 eta 7,4 balioen tartean daukate, nahiz eta lan egiteko gaitasuna 

6,8 eta 7,8 balioen tartean eduki. Bibliografian aipatzen da bakterio horiek 6,2 

pHaren azpitik erabat inhibiturik geratzen direla. 

Azidoak eragiten dituzten bakterioek, ordea, euren garapenerako pH tarte 

zabalagoa daukate. Bakterio hauen aktibitateak, azidoak sortzen dituztenez, 

pHaren jaitsiera eragiten du. 

Hori dela eta digestio prozesua ondo amai dadin, bertan daukagun bi 

populazio bakterianoen aktibitateak (azidoen produkzioa eta kontsumoa) orekan 

mantendu beharko ditugu. 

Orekan dagoen digestio anaerobio batean azido lurrunkorrak metano eta 

karbono dioxidoa bihurtzen dira, beti ere pHa 6,8 eta 7,4 tartean mantentzen 

bada. Printzipioz, sistema anaerobio baten pHak jaitsi egin beharko du baina 

alkalinotasunak ematen duen ahalmen indargetzaileari esker ez da jaitsiera 

gertatzen. 

3.5 pHAREN GARRANTZIA 

Lehen ikusi denez, uretan eta lokatzean kontrola daitekeen 

ezaugarrietariko bat azidotasuna da. Azidotasun hori nahiko arin agertuko da 
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bakterio hidrolitiko eta azidogenikoen bidez. Sortzen diren azidoak, kate 

laburreko azidoak dira, hain zuzen ere, gantz-azido lurrunkorrak. 

Fase bakoitzean parte hartzen duten organismoak ezberdinak dira. 

Azidoen produkzio eta ezabatzearen artean oreka ezarri behar da. Horrela, 

organismo mota hauek digestore barruan bizitzeko aukera onak edukiko dituzte, 

ingurumeneko baldintza onez baliatuz euren garapenerako. Beste modu batean 

esanda, digestio prozesua bertan behera gera daiteke, metanoa ekoizten duten 

organismoak behar duten erritmoz ez badira hazten. Organismoen 

bideragarritasuna murrizten duen ingurumeneko aldaketa bati esker gerta 

daiteke gainbehera edo ahultze hori. 

Lehen aipatu ditugun prozesuak direla medio, digestioko lokatzaren pHa, 

digestioa baldintza egokietan gertatzen ari denaren adierazgarria da. Metanoa 

ekoizten duten organismoak inhibituak edo suntsituak izan ondoren, sortutako 

azidoak ez dira degradatuko eta digestore barruan dauden azidoak pixkanaka 

murriztuko dira. pH 6,2tik behera, metanoa ekoizten duten mikroorganismoen 

bizitza ezinezkoa da. Digestore batean pHa horraino heltzen denean, digestioa 

eten egiten dela baieztatu da. 

pHaren kontrolaren bidez digestioan gertatzen diren prozesuak ondo 

burutzen diren jakin dezakegu. Lokatz digerituaren pHa 7 eta 8 balio artean 

badago, orduan, erreakzio alkalinoak tratamendua ondo egiten ari dela 

adierazten du ziurtasunez. 

Azido-base orekaren ikuspuntutik, lokatz digerituaren likido esekitua, 

digestioa gertatzen den bitartean sorturiko erdiko eta azken produktuen soluzio 

akuosoa bezala azaldu behar da. 

Soluzio akuoso honetan nabarmendu behar dira: 

• Gantz-azido lurrunkorrak (azetikoa, propionikoa, butirikoa, etab.) 

euren gatzekin orekatuak. 
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• Azido karbonikoa eta haren gatz azidoa, bikarbonatoa. 

• Gatz moduan agertzen den amoniakoa. 

Emandako pH eta lokatz-kontzentrazio batean, azido eta gatz erlazioak 

elkarrekin orekatuko dira. Modu berdinean, emandako CO2 guztiaren balio 

baterako, azido eskeen eta bikarbonatoen arteko erlazioa bakarra izango da. 

Azetikoa, propionikoa eta butirikoa indar berdina duten azidoak dira, azido 

karbonikoak duen indarra baino pixka bat gehiago. 

 

pHa eta Gatz edukina 

Azetato-Azido Azetikoa erlazioa 

pHa % Azetatoa orekan %  Azido Azetikoa 

5 64,31 35,7 
5,5 85,00 15,0 
6 94,74 5,26 

6,5 98,26 1,74 
7 99,45 0,55 

 

Azido azetikoa eta azetatoaren nahaste prozesua pHa 3,3 (azido 

azetikoa) eta 7 (azetatoa) tartean gertatuko da. pH 7 aldean azido lurrunkor 

guztiak gatz moduan topatzen dira. 

Azido karboniko eta bikarbonatoen nahaste prozesua pHa 4,1 (azido 

karbonikoa) eta 8,3 (bikarbonatoa) tartean gertatzen da. 

pHa 4,1 eta 7 tartean dagoenean bikarbonatoak, azido karbonikoak, 

azetatoak eta azido azetikoak dira azido-base orekaren ezaugarriak. 
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pHa 7 baino altuagoa bada, orduan azido karbonikoa, bikarbonatoa eta 

azetatoa daudela dakigu. 

IRUZKINAK 

Bikarbonato eta azetatoak gehitu ondoren alkalinotasun guztia neurtzen 

dugu. Beraz, alde batetik alkalinotasun bikarbonikoa eta beste aldetik 

alkalinotasun azetikoa ezberdin dezakegu. 

Alkalinotasun bikarbonikoa mg/l CO3Ca edo CO3Ca milibaliokide/litro 

unitateetan adierazten da. 

Pisu molekularra CO3Ca = 100   Balentzia = 2 

Alkalinotasun azetikoa mg/l CH3COOH edo CH3COOH milibaliokide/litro 

unitateetan adierazten da. 

Pisu molekularra CH3COOH = 60   Balentzia = 1 

Bikarbonatoa eta azetatoa zati handi batean, amoniako gatz moduan 

agertzen dira. 

Digestoreko lokatzaren likido interstizialean dauden gantz-azido 

lurrunkorrak handitzen direnean, azido hauen zati handi bat, erreserba 

alkalininoa den bikarbonatoen eraginez, gatz bihurtuko da. pH bakoitzean azido-

base oreka berria agertzen da. Oreka berri hori kalkulagarria da. 

Bikarbonato kopuruan (alkalinotasuna) aldaketak gertatzen badira, 

ekoiztutako gasaren konposizioa aldatuko dela ere aipatu behar da (Hobson & 

Wheatley). 
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3.6 GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK 

Hartziduraren ondorioa den gantz-azido lurrunkorren kontzentrazioak 

(azido formikoa, azetikoa, propionikoa, butirikoa, etb.), garrantzi handia du 

digestio prozesuan, lokatza azidifika baitezake eta prozesuaren gelditzea eragin. 

Gantz-azido lurrunkorren baliorik egokienak, 50 mg/l-tik 500 mg/l-ra tartean 

daudenak dira, azido azetiko bezala adierazita. Balio maximoa 2.000 mg/l da. 

Gantz-azido lurrunkorren kontzentrazioaren gorakada gainelikaduraren 

bidez edo metanobakterioen inhibizioaren bidez gerta liteke. Aldi berean, 

lokatzaren ahalmen indargetzailea deuseztatzea, pHaren jaitsiera eta, ondorioz, 

metanoa sortzen duten bakterioen inhibizioa ekar litzake gantz-azido 

lurrunkorren kontzentrazio handiak. 

 

3.7 ALKALINOTASUNA 

Digestioko lokatzaren alkalinotasunaren zati nagusiena amonio 

bikarbonatoak eragiten du. Amonio bikarbonato hori hartzidura azidoan sortutako 

karbono dioxidoa amoniakorekin nahastean agertuko da. Alkalinotasun eta 

gantz-azido lurrunkorren kontzentrazioak sistemaren ahalmen indargetzailearen 

adierazleak dira. Horregatik, gantz-azido lurrunkor / alkalinotasuna deitutako 

erlazioa da prozesua kontrolatzeko dagoen benetako parametroa eta aurretik 

aipatutako hiru parametroak laburbiltzen dituena. 

Oso gomendagarria da sistemaren ahalmen indargetzailea handia izatea 

eta horrek gantz-azido lurrunkor / alkalinotasuna erlazioak baxua izan behar 

duela (0 eta 0,1 artean) adierazten du. Erlazioak hazteko joera erakusten 

duenean zerbait txarto dabilela dakigu. 0,5 baliora heltzen denean alkalinotasun  

arazo larriak daude eta 0,8 balioa gainditzen denean digestioak duen pHa jaisten 
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hasiko da. Beraz, gantz-azido lurrunkor / alkalinotasuna erlazioak pHa baino 

adierazle azkarragoa dirudi. Sistemaren ahalmen indargetzalea behin agortuz 

gero, pHak aldaketa edukiko du baina gantz-azido lurrunkor / alkalinotasun 

erlazioa, aldiz, ahalmen indargetzailearen adierazlea izango da uneoro (Grady, 

Daigger eta Lim). 

3.8 REDOX AHALMENA 

Lokatzaren digestioa, oxidazio-erredukzio erreakzio anitz gertatzen diren 

lokatz erreakzio konplexua da. Beraz, oxidazio-erredukzio erreakzioak daudenez 

elektroi-transferentziak gertatzen dira eta honenbestez, sistema biologikoaren 

egoeraren ikerketa kuantitatiboak egitea posiblea izango da. 

Ideia berdinarekin, Malina & Poland-ek digestio prozesuari buruzko ikerlan 

batzuk egin zituzten digestoreko nahaste-likorearen redox ahalmena jarraian 

nehurtuz. Parametro honen garrantzia erakusteko lokatzaren redox ahalmena 

elektrolitikoki aldatu zuten eta digestioan agertzen ziren eraginak aztertu zituzten. 

Beste aldetik, eta redox ahalmena artifizialki aldatu gabe, digestorera zihoan 

elikatze karga organikoa aldatu zuten sistemaren porrota heldu arte, orduan 

redox ahalmena neurtu eta aurreko ikerketarekin parekatu zuten. 

 

Ikerlan horren ondorioak hauexek dira: 

Redox ahalmena (mV) Digestio mota 

-520tik   -530ra Bikaina 

-510etik   -550ra Ona 

-490etik   -555ra Nahikoa edo txarra 
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Aurreko mugetatik kanpo Ezinezkoa 

 

3.9 MATERIA ORGANIKOA: OEK / OEB 

Aldagai hauek, uretan dagoen materia organikoaren zenbatekoaren 

adierazleak dira. 

Oxigeno-eskari biokimikoaren (OEB) kalkulua egiteko hain denbora luzea 

(egunak) behar denez, ez da oso aldagai erabilgarria operazio kontrolerako, 

nahiz eta legalki derrigorrezko kontrola izan. Oxigeno-eskari biokimikoaren 

neurriak eta emaitzen interpretazioa, digestio prozesuan aldaketak gertatu 

ondoren lortuko dira. Gainera, OEB jakiteko egin behar den entseguko baldintzak 

eta erreaktore anaerobio barruko baldintza kimikoak guztiz ezberdinak dira. 

Askoz interesgarriagoa litzateke uren biodegradagarritasun anaerobioa neurtzea. 

Oxigeno-eskari kimikoa (OEK), neurriak arin hartzen direnez eta erraz 

errepikatzen direnez, erreaktore anaerobioaren kontrolerako eta kudeaketarako 

gehien erabiltzen den aldagaia da. Oxigeno-eskari kimikoa adierazteko dauden 

aldagai moten artean (materia guztia, solido esekiak, materia koloidal-iragazia, 

materia disolbagarri-iragazia) gehien erabiltzen dena oxigeno-eskari kimiko 

guztia da. Aldagai honek, oso erabilgarriak diren beste parametro eta 

balantzeetan parte hartzen du, adibidez, karga organikoa, lokatzaren karga, 

metano / oxigeno-eskari kimiko balantzea, karga organikoaren abiadura / gas 

produkzio balantzea, etab. 
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3.10 EKOIZTUTAKO BIOGASA 

Solidoen karga handitzen denean ekoiztutako gas kantitatea ere gehitzen 

da. Edukitze-denbora luzatzen denean materia lurrunkorraren gasifikazioa 

areagotzen da. Dena den, edukitze-denbora luzatzeko digestorearen bolumena 

handitu behar da, dagokion inbertsioarekin. Gas ekoizpenean lortzen den 

kantitate gehitze hori, kasu gehienetan, ez da arrazoi nahikoa inbertsio gehitze 

hori burutzeko. 

Gas ekoizpen arrunta 0,75 eta 1 m3/kg ML ezabatua tartean dago. Gasak 

duen metanoa bolumenaren % 60 eta % 70 artean dago. Digestioko gasaren 

batezbesteko bero ahalmena 22.000 kJ/m3 (5.300 kcal/m3) da. Hortaz, 

ekoiztutako energia, gutxi gorabehera, 12.000 kJ/kg ML ezabatua (2.900 Kcal/kg 

ML ezabatua) da 

3.11 METANOA EZ DEN GASEN EKOIZPENA 

Hidrogeno gasa kantitate txikietan ekoizten dela ondorioztatzen da, batez 

ere arbastu prozesuko hondakinak kantitate handian agertzen direnean. 

Zehatzago esateko, hidrogeno ekoizpena, karbono hidratoak ingurunean 

agertzen direlako azaltzen da. Digestio arruntean kasik ez dago hidrogenorik (% 

0,1). Fenomeno hori karbono hidratoak kantitate txikian daudelako, edo bestela, 

sulfatoekin edo gas karbonoekin gertatzen den hidrogenoaren erreakzioa dela 

eta azaldu behar da. Aitzitik, baldintza azidoetan, orokorki, hidrogeno ekoizpena 

altuagoa da eta % 3raino irits daiteke. 

Substratu motaren arabera, CO gasa (% 0,3tik % 3,2ra) eta etilenoa (% 

0,6tik % 2,8ra) agertzen direla azpimarratu behar da. 

Digestio gasetan ez da oxigenorik egon behar. Aire kantitate nabarmena 

sartu ondoren digestio gasetan agertzen den gas karbonikoaren ehunekoa 
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altuagoa da, eta hortaz, metanoaren ehunekoak baxuagoa izan behar du. Dena 

den, lokatzak oxigeno-eskari handia duenez, digestorean oxigeno kantitate txikia 

sartzeak ez du metanoren ekoizpena eragiten. 

Nitrogenoa ekoizten duen digestio anaerobiorik ez dago. Digestioko 

gasetan topatzen dugunean, oxigenoa kontsumitzeko behar den airetik 

datorrelako izaten da. 

Hidrogeno sulfuroari (H2S) dagokionez, bere agerpena konbinazio 

organikoan gertatzen diren sulfatoen edo sufrearen erredukzio-erreakzioengatik 

azaltzen da. 
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3.12 DIGESTIO METANIKOA BALDINTZATZEN DUTEN 
PARAMETROEN LABURPENA 

MUGA BALIOAK HARTZIDURA METANIKOAN 
Parametroa Balio ezin honbeak Muturreko balioak 

pHa 6,8  –  7,4 6,4  –  7,8 

Redox ahalmena (mV) -520  –   -530 -490  –   -550 

Gantz-azido lurrunkorrak 
(mg/l azetikoa) 

50  –  500 >  2.000 

Alkalinotasun guztia 
(mg/l CaCO3) 

1.500  –  3.000 1.000  –  5.000 

Tenperatura (°C) 30  –  34 20  –  40 

Likidoen edukitze-denbora 
(egunak) 

10  –  15 7  –  30 

Gas konposizioa 
% CH4 

CO2 
NH4 (mg/l N) 

Na (mg/l) 
K (mg/l) 

Ca (mg/l) 

 
65  –  70 
30  –  35 

 
60  –  75 
25  –  40 

3.000 
3.500  –  5.500 
2.500  –  4.500 
1.000  –  1.500 

Prozesu anaerobikoetan ikerlan ugari daude gai toxikoek eragiten duten 

inhibizioei buruz. 

Parkin eta Speece-ek amonioarekin esperimentatu zuten kontzentrazio 

ezberdinetan. 

McCarty-ek, amonio askeak eta kaltzio kloruroak eragiten duten inhibizioa 

neurtzen lan egin zuen. 

Gatze Lettinga-k, beste ikerlan askorekin batera, amonioak eta karbono 

tretrakloruroak eragiten duten inhibizioa ikertu zuen. 
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4 DIGESTIO ANAEROBIOAREN DISEINU INDUSTRIALA 

4.1 DIGESTIO BEROTUA ETA EZ BEROTUA 

Digestio anaerobioaren lehenengo aplikazio praktikoa eta hedatua, Inhoff 

deituriko putzu beltza edo etapa bikoitzeko hobia izan zen. Horren bidez ur 

zikinaren aurredekantazioa eta lokatzaren digestioa aldi berean egiten ahalegidu 

zen. Beraz, Inhoff putzuan hartziduraren tenperatura urarena da eta aurretik 

aipatu denez, tenperaturak bakterio metanikoen aktibitatean eragin handia du. 

Behar diren edukitze-denborek erlazio zuzena dute tenperaturarekin. Adibidez, 

tenperatura zehatz baten azpitik (gutxi gorabehera 8 – 10 °C) hartzidura 

metanikoa ia erabat gelditzen da. 

Berotuak ez diren instalazioek oso edukitze-denbora luzeak behar dituzte, 

100 egun ingurukoak, euren jarduera nahiko egonkorra izateko. Horregatik, gaur 

egun berotuak ez diren digestio instalazioak ez dira erabiltzen eta eraikiak izan 

direnak bertan behera uzten ari dira. 

Digestio instalazio mota honek eduki duen porrotaren arrazoiak dira: 

berotze sistema egokia ez edukitzea eta instalazioak duen ezintasuna 

tenperatura jaitsierei aurre egiteko. 

4.2 KARGA ERDIKO EDO KARGA HANDIKO DIGESTIOA 

4.2.1 KARGA ERDIKO DIGESTIOA 

Karga erdiko digestioan, lokatz freskoaren digestioa eta lokatz 

digerituaren loditzea ontzi berdinean egiten saiatzen gara. Helburu hauek 
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betetzeko, digestorean daukagun edukina ezin da guztiz irabiatu eta 

funtzionamenduko tenperaturak 35 °C baino baxuagoa izan behar du. Askotan, 

tenperatura 25 °C eta 30 °C tarteraino jaisten da. Loditze prozesu motel batean 

dagoen digestoreko beheko lokatzak, ez du jasango gasen askatze indartsuegia 

eta gauzak horrela, ez da berflotazioa gertatuko. 

Instalazioak gailu berezi batzuekin hornituta egon behar du hurrengo 

ondorioak lortzeko: 

• Lokatzaren beroketa. 

• Lokatz freskoaren eta digestio prozesu bidean dauden lokatzen artean 

behar adineko nahasketa. 

• Zarakarraren ezabaketa. Koipeek, zuntzek edo dentsitate baxuko beste 

materialek aparra sortzen dute digestoreko goiko aldean. Apar lodi hori 

lehortzen denean zarakarra bihurtzen da. 

Lokatz freskoa bidaltzen denean, digestoreak erlatiboki oso 

kontzentraturik ez dagoen gainezkoa jasotzen du. Gainezkoa sistema 

teleskopiko baten bidez hartzen da. Sistema horrek lekurik egokienetik sartzea 

baimentzen digu, normalean “ur eremua” deitzen den altuera tarte batetik. Gune 

hori goiko aldean dagoen lokatz flotatua eta hondoan, digestio prozesuan, 

dagoen lokatzaren artean aurkitzen da. 

Karga erdiko digestoreak 0,8 eta 1,0 kg ML·m-3·d-1 materia lurrunkorraren 

kargen artean eta 30 eta 40 eguneko likidoen edukitze-denboren artean 

dimentsionatu behar dira funtzionamenduko tenperaturen, eta ipinitako irabiatze 

mekanismoaren arabera. 
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4.2.2 KARGA HANDIKO DIGESTIOA 

Digestio instalazio baten errendimendu maximoa karga handiko 

funtzionamenduaren bidez lortzen da. 

Karga handiko instalazio batean ez dugu lokatzaren loditzerik nahi, baizik 

eta materia organikoaren degradazioan abiadura maximoa lortzea eta gasifikazio 

bizia bideratzea. Prestatzen diren diseinu eta gailu guztiek helburu horiek dituzte. 

Funtzionamenduko tenperaturak 35 °C inguruan izan behar du. Gainera 

ontzian dagoen lokatzak, hau da, sartu berri den lokatza eta digestio bidean 

dagoen lokatza, bortizki irabiatu behar dira nahaste ona lortzeko. Baldintza 

hauek bete  ondoren   nahiko  karga  altuak  erabil  daitezke,  adibidez,  2,0   eta   

2,5  kg ML·m-3·d-1 arteko kargak. Edukitze-denbora 15 egunekoa izan daiteke. 

Karga handiko digestioak ez du, derrigorrez, bi etapetako digestioa izan 

behar. “Bi fasetako edo bi etapetako” deitutako digestoreetan, lehen-digestoreak 

berezko digestio prozesua bermatzen du, bortizki irabiatuta eta tenperatura 

konstantez aldizka berotuta baldin badago. 

Bigarren etapako bigarren-digestoreek honako funtzioak dauzkate: 

• Digestio eta deshidratazio prozesuen bitarteko biltegiratzea. 

• Lege estatistikoen arabera, lehen-digestoreetatik batezbesteko likidoen 

edukitze-denbora minimoa bete gabe irten diren partikulen digestio 

prozesua amaitzea. 

• Partikula flotagarrien kanporaketa erraztea. 

• Edukitze-denbora nahikoa denean lokatzaren nolabaiteko loditzea 

egitea. 

Gaur egun, gero eta txikiagoa da bigarren-digestoreen garrantzia, lehen-

digestoreekin alderatutaz. Edozein kasutan, nahiz eta baldintzarik onenetan 
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egon, bigarren-digestioan lortzen den loditzea oso mugatuta dago. Hain zuzen 

ere, lokatz digerituaren loditze prozesua oso geldoa da, batez ere giro beroetan 

hondakin gasen askatzea gertatzen delako. Aipatu behar da, baita ere, 

gainezkakoek oso handia den karga kutsakorra daukatela, eta horrek zailtasun 

handiak ekar liezazkioke urak tratatzeko instalazioen ustiaketa lanari. 

Alderantziz, digestio prozesurara heldu baino lehen egiten den lokatz 

freskoaren loditzea askoz interesgarriagoa da. Modu horretan loditzea errazten 

da eta kontzentrazioa handitzen denez, emandako bolumen-karga edo lokatz 

emari batentzat, digestiorako solidoen edukitze-denbora nabarmenki igotzen da 

errendimenduari dagokion efektu onuragarriarekin. 

Bigarren-digestorearen kalkuluak egiteko, honako konklusio hauek aipa 

daitezke:  

• Loditze xumea nahi bada, bigarren-digestoreak, gutxienez, lehen-

digestoreak duen bolumen berdina eduki behar du.  Lehen-digestorea  3  

kg MS·m-3·d-1 karga maximoarekin kalkulatzen dela kontuan eduki behar 

da. Horrela likidoen edukitze-denbora 20 egun ingurukoa izaten lortzen da 

eta ondorioz, bilatutako loditze txikia gertatuz. 

• Loditze xumea ez bada nahi, bigarren-digestoreak, erlatiboki, nahiko 

txikia den bolumena eduki dezake. Lokatzaren digestiorako biltegiratze eta 

elikatze ontzia izatea bihurtzen da digestorearen helbururik nagusiena. 

Lokatzaren egonkortze prozesuaren lan gehiena lehen-digestorean egiten 

da, gutxi gorabehera % 90. Horretarako lehen-digestorea ondo irabiatu behar da 

eta aldi berean, bigarren-digestorera bidali behar den lokatza gainezkakoa izatea 

gomendatzen da. Beraz, lehen-digestorera lokatz freskoa ponpatzen denean, 

bigarren-digestorera bidaltzen dugun lokatzak ponpatutako bolumen berdina 

dauka. Era berean, bigarren-digestorean jalkinetik banatuta dagoen gainezkakoa 

instalazioaren ur lerroaren hasierara bidaltzen da. 
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Digestioan sartzen den lokatzaren karga, likidoen edukitze-denbora eta 

lokatz freskoaren kontzentrazioa lotuta daude. Hiru parametroen artean dagoen 

erlazioa datorren orrialdean dagoen grafikoan ikusten da: 
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4.3 DIGESTIO ANAEROBIOAREN ERRENDIMENDUAK 

Digestio anaerobioaren kalitatea lortutako digestio tasaren funtzioan 

neurtzen da. Digestio tasa hori, normalean, materia lurrunkorraren ehuneko 

ezabaketaren arabera adierazten da, edo, bestela, gas produkzioaren arabera, 

digestioan sartutako materia lurrunkorraren kilo bakoitzeko. 

Digestio instalazio klasiko batean, materia lurrunkorraren ezabaketa edo 

gutxitze portzentajea, % 40tik % 50ra tarteraino izatera heltzen denean, 

prozesua ondo doala pentsa daiteke. Aurreko portzentajeak ontzat ematen dira 

lokatz freskoak, minimo moduan, % 65eko materia lurrunkorra badu. 

Errendimendu ona izango da ere, digestioan ezabatutako materia organikoaren 

kilo bakoitzeko 0,8 m3 denean gas produkzioa, edo beste modu batean esanda 

digestioan sartutako materia organikoaren kilo bakoitzeko 0,8 m3 denean. 

Digestioaren kalitatea, beraz, bi parametro garrantzitsu hauekin neurtu 

beharko da: 

• Materia lurrunkorraren gutxitzea . 

• Gas produkzioa. 

4.3.1 MATERIA LURRUNKORRAREN GUTXITZEA 

Lokatz freskoan alde batetik eta lokatz digerituan beste aldetik  ML1 eta 

ML2 deitzen dira materia lurrunkorraren portzentajeak (materia lehorrarekin 

alderatuta). Parametro horiek erabiltzen, “X” deitzen den materia lurrunkorraren 

gutxitze edo ezabatze maila lortzen da eta hurrengo ekuazioaren arabera 

definitzen da: 

ML2)(100ML1
ML1)(100ML21X

−⋅
−⋅

−=  
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Lokatz freskoak duen materia organikoa gero eta handiagoa denean, 

lortutako gutxitze maila ere gero eta handiagoa izango da. Hala eta guztiz ere, 

materia lurrunkorraren gutxitze portzentajea % 55 baino handiagoa izatea oso 

gutxitan lortzen da. 

Orokorki, sartzen den materia lurrunkorraren arabera emanda, honako 

gutxitze errendimenduak onartzen dira materia lurrunkorrean: 

 

Lokatz freskoan dagoen materia 
lurrunkorra (%) 

Materia lurrunkorren ezabaketa 
digestio anaerobioan ( %) 

ML < 55 % η > 35 % 

55 % < ML < 65 % η > 40 % 

ML > 65 % η > 45 % 

 

Digestio anaerobioaren bidez lortutako materia organikoaren gutxitze 

maila, digestio edo egonkortze aerobioaren bidez lortutakoa baino askoz 

altuagoa da (2 edo 3 bider handiago). 

4.3.2 GAS EKOIZPENA 

Digestioa ondo dabilen adierazle segurua da gas ekoizpen jarraia eta 

gainera erraz neurtzen da. Gasa, degradazio anaerobioaren azken produktua 

denez, sistemaren errendimendua neurtzeko erabiltzen da. 

Egonkorra den digestioak, batez ere gas metanoa (CH4) duen gasa 

ekoiztuko du. Ekoiztutako gasaren bigarren osagaia, ehunekoan behintzat, gas 

karbonikoa da. Gutxi gorabehera, metanoren ehunekoa 60 eta 65 tartean egoten 

da, ostera, gas karbonikoaren ehunekoa 30 eta 35 tartean egoten da. Aldi 
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berean, hidrogenoa, nitrogenoa, etilenoa eta beste hidrokarburoak, oxigenoa eta 

hidrogeno sulfuroa (H2S) kantitate txikitan agertzen dira. 

Azken osagai hau, hidrogeno sulfuroa, nahiz eta dosi txikitan egon, gas 

motore, galdara eta hodien korrosio eragile nagusiena da. Izaera toxikoa duenez 

kontuz ibili behar da gas honekin ustiaketa lanetan. 

Digestio hasieran, gasak duen CO2 kantitatea, prozesu egonkorrak duena 

baino askoz handiagoa da. Gauza berdina gertatzen da, digestorearen 

gainezkakoarekin (uren instalazio burura itzuliko dena) baldintza azidoak 

daudenean. 

Gasaren behe-mailako bero ahalmena, instalazioaren arabera, 20.000 eta 

26.700 kJ/m3 artean (4.800 eta 6.500 kcal/m3 artean) egoten da. Lehen aipatu 

denez, 22.000 kJ/m3 (5.300 kcal/m3) batezbesteko balioa aukeratzen dugu. 

Gasaren emaria eta konposizioa jakinez gero, metano produkzioaren 

kalkukua berehala egiten da. Halaber, gas metano produzioa jakitea erabilgarria 

da, sisteman degradatzen den materiarekin erlazio zuzena duelako. Sisteman 

degradatzen den materia hori, sartzen eta irtetzen diren likidoen oxigeno-eskari 

kimikoa neurtzen kalkulatzen da. 

4.4 LOKATZAREN EZAUGARRIAK 

4.4.1 DIGESTIOAN SARTUTAKO LOKATZ FRESKOA 

Lokatzaren kontzentrazioa tarte txikietan aldatu behar da. Aldaketa horiek, 

ustiaketaren arabera eta lokatzak garraiatzeko erabiltzen den sistemaren arabera 

gertatzen dira. Dena den, lokatz fresko eta mixtoari dagokionez, materia 

lehorraren kontzentrazio portzentajea edo lokatzaren lehortasuna, orokorki, % 
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3etik % 5,5era aldatzen da. Araztegian hondakin uren tratamendu biologikorik ez 

badago lokatzaren lehortasuna handiago izan daiteke. 

Digestoreko sarreran, lokatz freskoaren pHak, 6 – 6,2 balioa baino altuago 

izan behar du. 

4.4.2 DIGESTORETIK ATERATAKO LOKATZA 

Irabiatze integrala duen digestoreko irteeran dagoen lokatz digeritua, 

sartutako lokatz freskoa baino diluituago dago. Diluzio hori, gas bezala joandako 

materia organikoaren ezabaketagatik gertatzen da. Horregatik, beti 

azpimarratzen da lokatza digestiora ahal den kontzentrazio handienarekin 

bidaltzearen garrantzia. Kasu guztietan, lokatzak berezkoak dituen pH eta loditze 

ezaugarrien mugak kontuan hartuta, noski. 

Hirietako hondakin uretatik ateratzen den lokatz digerituak kolore beltza 

eta galipot usaina dauka. Sulfato eta sufre organikoaren erredukzioan sortutako 

burdin sulfuroek ematen diote kolore hori. Lokatz digerituan ezin dira hasierako 

osagaiak ezberdindu, ileak eta hazi batzuk ezik. Germen patogeno gehienak 

ezabatzen dira. Lokatzaren likatasuna jaisten da eta berezko drainatzetasuna 

hobeagoa da. Hala ere, materia koloidal arinak nahiko kopuru garrantzitsuan 

mantentzen dira. 

Laurogeiko hamarkadatik aurrera, hurrengo parametroa gomendatzen da 

lokatz digerituaren egonkortasun gradu bezala: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

−⋅=
10

011100
FV
FV

E  

V0 eta V1 lokatz fresko eta digerituaren solido organikoen portzentajeak 

dira eta F0 eta F1 lokatz fresko eta digerituaren solido inorganikoen portzentajeak 

hurrenez hurren. Egonkortasun gradua deituriko parametro hau materia 

lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea da baina beste hitz batzuekin azalduta. 
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6 eta 20 egunen arteko edukitze-denbora dituzten digestio azaleratuetan 

organismo patogenoen biziraupena ikertu da. Bere txostenean, Carrington et al.-

ek ondokoa aipatzen dute: 6 eguneko digestioan lortutako lokatzean, egun bat 

pasa eta gero, germen patogenoen % 7,5ak besterik ez du bizirauten, aldiz, 20 

eguneko digestioan lortutako lokatzean, egun bat pasa eta gero, germen 

patogenoen % 0,40ak besterik ez du bizirauten. 

Digestio prozesutik ateratako lokatzean, egonkortasuna, mikroorganismo 

patogenoak eta lokatzaren usaina garrantzitsuak dira. Ez dugu ahantzi behar 

digestio anaerobiaren bidez, ingurumenari kalterik egiten ez dion lokatza eta 

egoera jasanezinak sortzen ez dituen lokatza sortu nahi dugula eta lokatz 

egonkorra (edo egonkortua), aurreko gaitasun biak dituen lokatzari baino ez zaio 

deitu behar. 

Lokatza geroago erabili behar dugunean, lokatzaren mikroorganismo 

guzti-guztiak ezabatu behar dira. Horretarako hurrengo bi metodo hauek 

erabiltzen dira: 

• Lokatzaren pasteurizazioa. Lokatza 70 - 75 °C tenperaturan, 30 - 40 

minutuko denboran jarriko da. 

• Gamma izpien bidez egindako desinfekzioa (Zesio-137). % 50 

lehortasuna duen lokatza erradiazioa jasaten duen uhal batean ipintzen 

da. 
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5 DIGESTIORAKO EKIPOEN DISEINUA 

Hurrengo orrialdean hirietako hondakin-uren araztegi batek duen digestio-

instalazio estandarraren ekipo mekanikoen eskema ikus daiteke. 

Eskema horiOndeo-Degrémont S.A. enpresak aurkezten dituen eskemen 

arauketa jarraitzen egin dugu. 
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5.1 DIGESTOREEN FORMA ETA IRABIAKETA 

Puntu honetan, instalazio ezberdinen diseinuak digestio prozesuan duen 

eragina azaltzen da. 

Digestorearen altuera da kontuan izan behar dugun eraikitze ezaugarria 

(edo sakonera, lur azpitik eginda badago); beste hitz batzuekin esanda, lokatzak 

digestio prozesuan eta digestore barruan jasotzen duen presioa. Gai honetan 

nahiko kontraesankorrak diren konklusioak atera dira. Mosey-ek digestore 

garaienetan materia lurrunkorraren digestioa azkartzen dela ohartzen du. Oliva et 

al.-ek ez dute erlaziorik aurkitzen digestio prozesu eta digestoreen altueraren 

artean. McCarty-ek digestioa digestore sakonetan inhibitzen dela aipatzen du. 

Malina-k, 10.000 psi presioan dagoen digestore batekin lan eginez gero, presio 

handietan ia erabateko inhibizioa gertatzen dela uste du. Eta amaitzeko, Rimkus 

et al.-ek funtzionamenduko presio batzuekin ikerketa egin dute, eta 500 eta 

1.000 mm Hg presioen artean digestio prozesuan eraginik ez dagoela ziurtatzen 

dute (kontrol parametroa solido lurrunkorraren gutxitzea izanda). 1.000 mm Hg 

baino presio handiagoekin, digestio prozesuaren inhibizioa gertatzen da. 

Garrantzizkoa eta logikoa den beste konklusio bat, nahaste-likorearen pHa  

funtzionamenduko presioaren arabera aldatzen dela da, presioa baxuagoa 

denean pHa gero eta altuagoa izanik. 

Normalki, digestore bertikalak helize zentralez edo kanpoko ponpaz 

egindako irabiatze ekipamenduarekin hornituta daude. Digestore lauak, ordea, 

presiozko gasez irabiatuta daudela esan daiteke. 

Digestore bertikal asko eraiki eta beharrezko ekipoekin hornitu ziren. 

Euren errendimenduak erakutsi ondoren, orain dela urte batzuk eta joera aldatuz, 

ingeniaritza enpresa nagusiek gasez irabiaturiko digestore lauak inposatu dituzte 

merkatuan. 
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Digestore lauetan, zoruaren mailan eta zentroan, gasa injektatzen da 

lokatzaren zirkulazioa eragiteko. Horrela, digestorearen altuera eta diametroaren 

arteko erlaziorik onena, gutxi gorabehera hauxe da: 

Diametroa = 2 x Altuera 

Hala ere, berzirkulazioan ia eraginik eduki gabe, hain laua ez den beste 

erlazio bat erabil daiteke. Erlazioa mugatzen da eta honelaxe da: 

Diametroa = Altuera 

Altuera / Diametro erlazioaren hautaketa, lan zibileko formen 

optimizazioan, irabiatzearen arazo hidraulikoetan baino gehiago oinarrituko da, 

beti ere aurrez aipatutako mugen artean kokatuta badago. 

Digestoretik xurgatzen den gasa konprimitzen da. Gero digestore erdian, 

digestio azal askeko metro koadroko 0,8 eta 1,0 m3/h tarteko biogas emariarekin 

injektatzen da. Digestoreko sabai erdian kokatzen den koro batek digestorean 

sartuta dauden zenbait tutu elikatzen ditu. Tutuak, zirkulu eran ipinita, digestore 

hondoraino heltzen dira eta horrela bolumen nahikoa duen emultsioa lortzen da. 

Tutu bakoitzak emari-ikustarazgailua eta presio handiko ur injekzio-gailu bana 

edukitzen du. 10.000 m3 baino bolumen handiagoa duten digestoreetan ikerketen 

arabera, irabiatze sistema honek lokatzaren masari 15 minututan bira oso bat 

ematen diola frogatu da. 

Digestio ontzi txikietan, biogasa banatzeko gailua alboetako paretetan 

ipintzen da. Dena den, tutuen irteerek zentroan dagoen zirkulu bat osatuko dute 

tamaina handiko digestoreetan bezala. 

Nahiko zaila da digestore bertikalen eta digestore lauen arteko 

konparazioa egitea. Nolanahi ere, ontzi lauek honako abantailak dituzte: 
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• Lan zibileko formak oso sinpleak eta errazak dira eraikitzeko, gehien 

bat, Alemaniar Errepublika Federalean egin dituzten “arrautzekin” edo 

“limoiekin” konparatuz gero. 

• Desgasifikazioa hobeto garatzeko dagoen gainazal handiak, aparren 

agerpen puntuala mugatzen du. 

• Estetikotasunaren aldetik, altuerak, erlatiboki txikia izanik, instalazioan 

integrazioa errazago izatea lortzen du. 

5.2 ELIKADURA 

Egonkortu nahi diren materia organikoak askotan nahiko konplexuak dira. 

Hondakin uren ezaugarri organikoen araberakoak direnez ezin dugu lokatzak 

dakarren materien konposizioa aldatu. Ostera, lokatzaren kontzentrazioa eta 

lokatza digestorean sartzeko erabiltzen den maiztasuna alda ditzakegu, 

digestiorako onena den moduan egokituz. 

Irabiatze faktorea 

Hasieran, digestio anaerobioa praktikan jarri zenean, instalazioak presio 

atmosferikoan zeuden lokatzez beteriko ontzi itxiak besterik ez ziren. Ontzi 

horietan estratifikazio bat sortzen zen. Geruzatze hori, behetik gorantz modu 

honetan ulertzen da: lokatz digeritua, digestio bidean dagoen lokatza, apar 

geruza eta digestio gasak. 

Prozesua garatu zen eta karga handiko digestioak egiten hasi ziren, 

orduan, irabiatzeak gutxi gorabehera jarraia izan behar zuela, eta erabateko 

nahasketa egin behar zela oso garrantzitsutzat jotzen hasi ziren ikerlariak. Honen 

bidez, digestio denbora nabarmenki murriztea lortu zuten. 

Nahasketa egiteko egon diren arrazoiak hauek dira: 
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• Mikroorganismo aktiboak eta sartutako elikadura elkarrekin kontaktuan 

ipintzen dira modu jarraian. 

• Sartutako elikadura uniformeki hornitzen da eta horrela, 

mikroorganismoek beti edukiko dute lehengaia euren metabolismorako. 

• Bitarteko eta azken produktuen kopurua maila minimoetan mantentzen 

da eta horiekin batera, bakterioen metabolismoaren inhibitzaileak izan 

daitezkeen elementuak ere bai. 

• Homogeneitate termikoa mantentzen da eta horrela tenperatura 

aldaketengatik sor daitekeen estratifikazioa saihesten da. 

Digestoreek duten apar-geruzaren arazoa dela eta, nahasketaren beste 

helburu bat, aparrek osatzen duten geruza, hots, zarakarra, apurtzea edo geruza 

horren sorrera saihestea da. 

Hori dela medio, nahasteko sistema batzuk asmatu dira, batez ere 

lokatzaren ponpaketan oinarriturik daudenak edo digestoreko nahaste-likorean 

gasa ponpatzen dutenak edo ontziaren edukinaren irabiatze mekanikoa 

erabiltzen dutenak. Sistema bakoitzak abantailak eta desabantailak ditu baina 

kasu guztietan nahiz eta maila ezberdinetan izan, modu onean eragiten diote 

digestio prozesuari. 

Irabiatze sistema mekanikoa kontuan izanda soilik, Hernández Muñoz 

liburuaren arabera Sen-ek eta Bhaskaran-ek aipagarria den konklusio hau atera 

zuten: Irabiatze mekanikoaren potentzia aldatzen zenean digestioaren 

eraginkortasuna ez zen aldatzen. Beranduago, Basu-k eta Leclerc-ek aurreko 

konklusioa txarto aterata zegoela esan zuten. Arrazoia irabiatze-abiadura txikiak 

hartu zituztela izan zen. Esperimentazioa egin zuten irabiatze-abiadura 

handiagoekin, 60 b/min.-tik gora, eraginkortasuna hobetzen zela ikusi zuten eta 

90 b/min.-tik gora ez zela aparrik sortzen baieztatu zuten. 
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Ikerketa bide horretan, Eckenfelder-ek beste inork baino lehen azaldu 

zuen digestioko lokatzaren irabiatze mailak solido organikoen disolbagarritasun 

tasan eragina izan behar zuela (likuefakzio fasean). 

5.3 BEROTZE PROZESUA 

Gaur egun, digestore barruan ipintzen diren uraren bero-trukagailuak ez 

dira erabiltzen. Teknika hori erabat desagertu da aparatuetaraino heltzeko 

dagoen zailtasunagatik eta bero-transferentzi ahalmen txikiagoa dagoelako. 

Gainera, berotzen duten pareten okertzea saihestea oso zaila da. Lokatzak 

dituen partikulak oso erasokorrak dira, beraz, bero-trukagailu barruan daukagun 

lokatzaren abiadurak geldoago izan beharko luke. 

Digestoreak berotzeko, “lurrun galduaz” deitutako teknika zahartua ere 

erabiltzen da. Teknika hori digestore zaharrenetan erabili zen, baina erabiltzen 

den urak aurre-tratamendua behar du eta injekzio tutuetan buxadurak gertatzen 

dira. Gainera, barneko irabiaketa nahikoa ez bada, lokatz masan eremu 

beroegiak sor litezke eta digestio prozesua guztiz desorekatuko litzateke. 

Gehien erabiltzen den teknika, eta era berean seguruena, kanpoko ur 

beroz dabilen trukagailuarena da. Normalean, ur beroaren iturriak hauek izango 

dira: 

• Ur beroa bidaltzen duen galdararena. 

• Digestioko biogasez hornitutako motogeneradoretako hozte-sistemaren 

zirkuitoa. 

Aspalditik, Euskal Herriko ur arazketarako ingeniaritza enpresa handienek, 

aipagarrienak Ondeo-Degrémont, Cadagua edo Pridesa besteak beste, 

diseinatzen dituzten ia digestio instalazio guztiak, hodi bero-trukagailuekin 

hornitzen dituzte. Bero-trukagailu hauen eraginkortasuna eta gogortasuna nahiko 
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frogatuta daude. Oro har, sartzen den ur beroa 65 °C eta 80 °C tenperatura 

tartean elikatuko dugu eta trasferentzi koefizienteak 1.000 KCal·m-2·h-1·°C 

inguruan daude. 

Berotze instalazioak biogas, gas natural edo fuel-olioz ibiltzeko gai izan 

behar du. Instalazio horiek, digestoreek kanpoko ingurunera duten bero galera 

orekatzeko eta lokatz freskoak berotze prozesurako behar dituen kaloriak 

emateko kalkulatzen dira. Digestoreetako elementu ezberdinetan dauden bero 

galerak haien osagarrien arabera kalkulatu behar dira. Etapa bakarreko digestio 

prozesuetan, edo etapa bikoitzekoan, gutxienez lehen-digestoreko paretak, beti 

isolatu behar dira. Isolamendu hori aire tartea utzita egiten da, bestela pareta 

poliestirenoz edo beira-zuntzezko polietilenoz estali behar da. Kanpora galtzen 

den beroa digestorearen tamainaren araberakoa da. Proportzionalki, digestorea 

gero eta handiagoa izanda, bero-galerak gero eta txikiagoak izan ohi dira. 

Kanpoan jartzen diren bero-trukagailuetara heltzea erraza da eta guztiz 

desmuntagarriak dira. Ur beroaren zirkuitoa itxia da eta ez du inolako 

mantenimendurik behar. Aitzitik, lokatzaren zirkuitoak korrosio arrisku txikia du 

eta, batzuetan, zulaketa ere jasan dezake. Hori dela kausa, bero trukatze 

prozesuaren aldizkako kontrola egitea gomendatzen da. 

5.4 LOKATZ FRESKOAREN KONTZENTRAZIOA 

Lokatz freskoaren kontzentrazioa, digestio prozesurako hain faktore 

garrantzitsua denez, atal honetan aipatu behar dugu, nahiz eta dekantazio 

prozesuaren arazoa izan. 

Lokatz freskoaren loditzea digestio funtzionamendurako laguntza ezin 

hobea da. Lokatza ondo lodituta ez balego, pH jaitsiera nabarmena gertatuko 

litzateke eta septikotasun baldintzak nagusituko lirateke. Lokatzaren 

kontzentrazio igoerak abantaila batzuk dakartza, esaterako, bolumen finkorako 
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edukitze-denbora luzatzen da edo aurrediseinatutako edukitze-denborarako 

bolumena txikitzen da. Dena den, kontuan izan behar da lokatzaren likatasuna 

altuagoa dela eta instalatu behar den irabiatze potentzia likatasunaren arabera 

diseinatzen dela. 

Lokatz freskoaren loditzea eta digestio anaerobioaren diseinua elkartzea 

irizpide moderno eta eraginkorra da. 

Instalazio ertain eta handietan, ahal den lokatz freskoaren bolumen 

minimoa lortzeko, lehen-lokatza eta gehiegizko lokatz aktibatua banatuta loditzea 

gomendatzen da. Horrela erabaki eta gero, lehen-lokatza loditzeko metodo 

estatiko bat aukeratu behar da eta gehiegizko lokatz aktibatuaren kasuan 

flotazioa, zentrifugazioa edo taula loditzailea gomendatzen da. Lokatz freskoan 

banatutako loditze hauek egiten badira, % 6tik % 6,5ra doan batezbesteko 

lehortasuna lortzen da. Loditze prozesu bakarra aukeratzen bada, % 5tik % 5,5ra 

doan batezbesteko lehortasuna gainditzea zaila da. 

Nolanahi ere, lodigailuarekin edo lodigailurik gabe, digestioko prozesu 

guztiaren funtzionamendua egokiena izateko, kontuan izan behar da lokatz 

freskoaren kontzentrazio mailaren eragin nabarmena. Lokatzaren kalitatearen 

kontrol zorrotza eta lokatzaren erauzte metodoa garrantzi handikoak dira. 

Aipatzekoa da ere lehen-dekantagailuetan agertzen diren flotagarrien 

kanporatze arazoa, horrek duen garrantziagatik. 

Digestio instalazio askotan lortutako esperientziak, digestioaren edukiera 

ehun metro kubikokoa edo hamar mila metro kubikokoa izanda, beti konklusio 

berdinera eramaten gaitu; alegia, digestio prozesuaren etsaia, zarakar formazioa 

da. Arazo hau ez badugu eduki nahi gure araztegian, lokatz freskoa ez da inoiz 

materia flotagarriekin nahastu behar. Beste aldetik, ur zikinen arbaste etapan 

egiten den hondakin xehazte txarrak larritu egiten du flotagarrien arazoa. 
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Flotagarriak, orokorki, ez dira oso materia degradagarriak, eta 

dekantagailuen ondoan ipinitako putzu batekin ezabatzea digestoreen bidez 

egitea baino askoz errazago eta ekonomikoagoa da  

Flotagarririk jasotzen ez duten digestoreek ia inoiz ez dutela zarakar 

formazioaren arazorik edukiko ziurta daiteke. 

5.5 LOKATZ FRESKOAREN ELIKADURA 

Digestorea ahal den modurik jarraienean elikatzen saihatu behar dugu. 

Hala ere, lokatz hornidurako erabiltzen diren ponpen funtzionamenduak 

aldizkakoa izan behar du derrigorrez. Gertatuko diren etenek ez dute eraginik 

edukiko digestio prozesuan, ponpaketa aldiak nahiko hurbilak badira. 

Lokatz freskoaren erauzketa, egunean zehar aldizka eta denbora laburrez 

egiten bada, digestoreen dimentsionamendua egokitu egin behar da eta 

horretarako karga erdiko instalazioa gomendatzen da. 

Lokatz freskoaren kontzentrazioaren kontrola eta elikatze metodoaren 

arteko lotura oso nabarmena da. Ustiaketako arduradunak parametro horien 

kontrol zorrotza egin behar du. Bi alderdi horiek digestio prozesuaren bilakaera 

onaren baldintzak zehazten dituzte. 

Abantailak dakartza lehen-digestoreetako elikatze sistemak dosi txikiak 

erabiltzen baditu, esaterako: 

• Digestore bakoitzera bidaltzen den lokatz bolumenaren neurri sinple 

eta fidagarria edukitzea. 

• Digestore bakoitzarentzat elikadura ezberdina edukitzea. Hau, ontzi 

batean, eta momentu zehatz batean, elikadura murriztu behar bada, ona 

izango da. 
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5.6 LOKATZ DIGERITUAREN LODITZEA 

Aurretik aipatu denez, edukitze-denbora luzea ez badugu erabiltzen, ez du 

emaitza nabarmenik erakutsiko jadanik digeritua izan den lokatza loditzen 

ahalegintzeak eta zaila izango da bigarren-digestorearen inbertsioa justifikatzea. 

Gehiegi kontzentraturik dauden gainezkoen itzulerak, materia esekia eta 

oxigeno-eskari biologikoaren gainkarga eragin dezake tratamendu biologikoko 

tankeetan. Bigarren-digestoretik datorren kutsadura gainkarga hori, normalean, 

ondo ustiatuta eta ondo diseinatuta dagoen lokatz freskoaren lodigailu batek 

eragiten duen gainkarga baino handiagoa izaten da. 

Alderantziz, lokatz digerituaren lodigailuak kasik ez du usain txarrik botako 

eta lokatz freskoaren lodigailua, kanporatzen duen kiratsarengatik, arriskutsua 

izan daiteke. 

Digestio prozesuan, materia organiko erdia desagertzen da eta horren 

ondorioz, lokatz digerituak, beranduago egin daitekeen loditzea kontuan izan 

gabe, lokatz freskoaren bi heren inguruko kontzentrazioa edukiko du. Lokatz 

digerituan lortuko den loditzea (edukitze-denbora kontuan izan ezik) materia 

lehorrak duen materia mineralaren edukinaren araberakoa da. Era berean, 

lortuko den loditzea lokatz freskoak duen gehiegizko lokatz aktibatuaren 

portzentajearen araberakoa da ere. 

Hala eta guztiz ere, araztegiko ustiaketa lanetarako, lokatz digerituaren 

biltegiratzea (batzuetan, aintziretan egina) beti izango da interesgarria. 

Biltegiratze horrek, ur tratamendurako ekipoen funtzionamendu eta 

deshidrataziorako instalazioen funtzionamenduaren arteko lotura askatzen ditu, 

horregatik biltegiratzeak instalazio osoan martxako sendotasun handia ematen 

du. 
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5.7 GAS EKOIZPENA ETA HONEN BILTEGIRATZEA 

Biogas produkzioa ezabatutako materia lurrunkorraren kiloko 750 edo 

1.000 litrokoa dela onartzen da, lehen aipatu bezala. 

Egunean zehar, gas produkzioan edukiko ditugun aldaketak 

konpentsatzeko, guztiz beharrezkoa da gasaren biltegiratze minimoa. Gas 

produkzioaren aldaketa horiek gero eta handiagoak dira lokatz freskoaren 

elikadura aldakorra bada. 

Horrela izanda, instalazio handietan, ordu batzutako biltegiratzea nahikoa 

da, baina tamaina erdiko instalazioetan egun erdiko produkzioraino handitu 

behar da biltegiratzea. 

Normalki, gas biltegiratzea digestoreekin komunikatuta dauden kanpai 

gasometrikoetan egiten da. Biltegiratze presioa ur habeko 20 cm-koa izaten da. 

Gehienetan, gasometroa eta digestorea banatuta daude baina beste batzuk 

bigarren-digestorearen gainean muntaturik daude. Kasu honetan, kanpai 

gasometrikoa lokatz gainazalean, zuzenean, ez jartzea gomendatzen da. 

Kontaktua saihesteko ur garbiaz egindako hesi hidraulikoa ipintzea hobeagoa da. 

Zailtasun mekanikoz aparte, gasometroa digestore gainean egoteak hormigoizko 

kupula eraikitzea aurrezten du. 

Modu berean, digestore guztiak sabai flotagarriekin egitea posiblea da. 

Teknika honek garapen handia du Estatu Batuetan. Baldintza hauekin, gas 

konpresoreak ere sabai gainean ipin daitezke. Europan, gehienetan, eraikuntza, 

hormigoizkoa egiten da eta sabai flotagarriaren teknikak garestiagoa izan behar 

du. Beste aldetik, kontuan izan behar dugu gas biltegiratze ahalmena mugatzen 

duela teknika honek. Tutu itxiera arazoak ager daitezke (aparrak sortuko dira 

hesi hidraulikoaren mailan) baita korrosio arriskuak ere. 

Presiozko gasa erabiltzeko aukera egotekotan, adibidez, motogeneradore 

termikoak, urrutirako garraioa, etab. daukagulako, oso komenigarria da presioz 
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egindako biltagiratzea diseinatzea. Biltegiratze hori forma esferikoa duten 

gasometroetan egiten da. Esfera horien elikadura 2-4 bar tarteko presio erlatiboz 

dabiltzen konpresoreekin egiten da. 

5.8 LOKATZ DIGERITUAREN BERZIRKULAZIOA 

Digestorea txarto dabilen susmoa daukagunean, adibidez azido 

lurrunkorren kontzentrazioa igoera ikusten delako, konponbidea nahiko 

eraginkorra da, hau da, bigarren-digestorearen irteeran lokatza hartzea eta 

akaztuna den ontziaren elikadura-hodian bersartzea. 

Oso neurri zuhurra da garrantzi handi-samarreko digestio instalazioetan, 

hain sinple eta kostu gutxiko baliabide honen erabilera. 

Abiaraztean, baliabide honen bidez, digestore baten abiatzea amaitu 

ondoren, beste ontzien martxan jartzea askoz errazago eta arinago egingo da, 

batez ere araztegiaren zabalpena egiten ari bagara. 

Egile batzuek berzikulazio jarraia gomendatzen dute. Dena den, 

funtzionamendu normalean, etekin gutxi ematen duen neurria dela ondorioztatu 

dugu. 
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6 DIGESTIO ANAEROBIO-MESOFILOA 

Lokatzaren digestio anaerobio-mesofiloak bilatzen dituen helburuak 

Esterilizazio helburuak lortu diren ala ez aztertu nahi badugu, EPA-ren 

(United States Environmental Protection Agency) araudiaren arabera, digestio 

anaerobio-mesofiloak B motako lokatza ematen duela aipatu behar dugu. WEF, 

World Environment Federation (8. Zk.), erakundearen arabera, patogenoen 

magnitudea bi mailatan murrizten da (neurketa eskala logaritmikoan eginda). 

Beste parasitoak ezabatzeko orduan, adibidez Askaris arrautzak, digestio 

mesofiloak ez dauka apenas efekturik (Carrington et al.). 

Prozesuan gertatzen den materia lurrunkorraren ezabaketari 

dagokionez, aurkitzen ditugun balioak nahiko barreiaturik daude. Barreiatze hori 

likidoen edukitze-denbora eta hiri-lokatz motaren arabera gertatzen da. Joseph 

F. Malina-ren gidaliburuak % 60 – 70 tartea proposatzen du. Aitzitik, WEF (FD-9) 

erakundeak balio motelagoak aipatzen ditu, % 56 – 65 artean. Parkin-ek 

azterketa bibligrafikoa egin du eta lokatzaren izaeraren arabera hurrengo balio 

hauek ematen ditu: 

• Lokatz aktiboa: % 20 - 50 

• Lehen-lokatza: % 40 - 70 

• Lokatz bien nahastea: % 40 - 60 

Ondeo – Degrémont-ek, ur-arazketa egiten duen enpresa multinazionalak, 

bere gidaliburuan materia lurrunkorraren ezabaketarako % 45 – 50 balioak 

proposatzen ditu. Hernández Muñoz-ek tarte bi aipatzen ditu: Instalazioak ondo 

diseinatuta eta ustiatuta baleude, % 50 – 60, bestela praktikan % 35 – 60 balioak 

jasotzen dira. 
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Grady, Daigger eta Lim-ek, hondakin uren tratamendu biologikoak 

diseinatzeko gidaliburuan, hauxe aipatzen dute: lehen-lokatzari dagokionez 

solido lurrunkorren % 60 ezabatzen da eta % 30etik % 50erako ezabaketa 

gertatzen da lokatz aktibatua denean. 

Zientzialari guztiek, lokatz aktibatua lehen-lokatza baino txartoago 

digeritzen dela onartu dute. Nahastutako lokatzak erdiko digestiotasuna dauka. 

Beraz, nahastutako lokatzarekin erabili ohi diren proportzioak ikusita, zentzuzko 

ezabaketa portzentaje tartea % 40 – 65 izan liteke. 

Inbertsio kostuak 

Aholkatzen den likidoen edukitze-denbora oso tarte zabalean aurkitzen 

dugu. WEF-ek, bere FD-9 gidaliburuan, 15 – 20 egun proposatzen du, hala ere 

bere 8. gidaliburuan 10 – 20 eguneko edukitze-denbora planteatzen zuen. 

Metcalf & Eddy elkartearen gidaliburuak 10 – 20 eguneko balioa ematen du. 

Malina-k eta Bruce-ek balio ezberdinak gomendatzen dituzte: Lehenak 10 – 15 

eguneko tartea eta bigarrenak 25 – 30 egunekoa. 

Ondeo-Degrémont enpresaren gidaliburuak 20 –25 egunetan finkatzen du 

likidoen edukitze-denbora eta Hernández Muñoz-ek, ordea, 24 edo 28 egunetara 

luzatzea proposatzen du. 

Grady, Daigler eta Lim-ek likidoen edukitze-denborarik hoberena 15 – 20 

eguneko tartean dagoela adierazten dute. 

Digestoreko karga organikoari dagokionez, Malina-k 3 kg ML·m-3·d-1 

balioa hobesten du. Beste gidaliburu batzuek, lokatz kontzentrazioa eta likidoen 

edukitze-denboraren arabera, karga txikiagoa proposatzen dute, WEF FD-9: 2 - 3 

kg ML·m-3·d-1, WEF 8. Zbk.: 1,9 - 2,5 kg ML·m-3·d-1, Metcalf & Eddy: 1,6 - 6,4 kg 

ML·m-3·d-1. 
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Ondeo-Degrémont-ek, aski kontserbadorea izanda, 1,5 - 2 kg ML·m-3·d-1 

tarteko balioak erabiltzen ditu. Hernández Muñoz-ek 1,6 - 6,4 kg ML·m-3·d-1 karga 

gomendatzen du digestoreetarako. 

Digestioan sartzen den lokatzak zenbateko kontzentrazio balio maximo 

eta minimoa eduki behar duen da beste puntu bat. Egile batzuen aburuz, 

lokatzaren solido guztien kontzentrazioak % 6 baino txikiagoa izan behar du eta 

horrela nahaste arazoak saihesten dira (WEF FD-9, Bruce). Beste ikerlari 

batzuek kontzentrazioa % 8raino altxatzen dute. 

Ondeo-Degremont-ek, haren digestore anaerobioen diseinurako, 15 g/l (% 

1,5) kontzentrazio minimoa aipatzen du . 

 

Ustiaketa kostuak 

Digestio anaerobio-mesofiloaren lan tenperatura 30 eta 38 °C artean 

kokatzen da (WEF nº 8, Parkin). 

Ondeo-Degrémont-ek tenperatura zehatzagoa ematen du, 35 °C eta 

Hernandez Muñoz-ek prozesuaren optimizazioa 28 eta 33 °C artean gertatzen 

dela uste du. 

Grady, Daigler eta Lim-ek digestio anaerobio-mesofiloaren ustiaketaren 

tenperatura tartea 30 – 40 °C-tan finkatzen dute. 

Gidaliburu gehienen ustez (WEF FD-9, Malina, Metcalf & Eddy), 

biogasaren ekoizpena, ezabatutako materia lurrunkorrari dagokiona, honako 

baliotan mantentzen da: 0,75 eta 1,1 m3 biogas/kg ML ezabatua. Beste ikertzaile 

batzuek eman dituzten balioak tarte horretan daude (Parkin, Aspergen, Rimkus, 

Garber). Sartutako materia lurrunkorreko gas ekoizpenari buruz aipatzen diren 
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balioak 0,3 eta 0,75 m3 biogas/kg ML elikatua tartean daude (Metcalf & Eddy, 

Rimkus). 

Ondeo-Degrémont enpresak tartea estutzen du eta honako balio hauek 

ematen ditu: 0,9 - 1,0 m3 biogas/kg ML ezabatua eta 0,4 - 0,5 m3 biogas/kg ML 

elikatua. 

Gehien aipatzen den biogasaren konposizioa hauxe da:  CH4, % 65 - 

70; CO2, % 30 - 35. Egile bakan batzuek (Parkin) balio handiagoak ematen 

dituzte eta Ondeo-Degrémont-ek CO2 ekoizpena % 25 - 30 dela esan du. 

Biogasean agertzen den beste osagai bat N2 da eta haren kontzentrazioa % 1 - 8 

da (WEF FD-9). Ondeo-Degrémont-ek hurrengo osagaiak agertzen direla 

azpimarratzen du: CO, N2, O2, H2S eta hidrokarburoak. 

Tratatutako lokatzaren frakzio likidoa, deshidratazio prozesuen bidez 

banatu ohi da. Atera den frakzio likidoa instalazioko harrerara bidaltzen da ur-

lerroan botatzeko eta horregatik itzulkin likidoak direla esaten dugu. Oso 

kutsadura handia duen likidoa da; batez ere materia organikoa eta elikagaiak 

(Nitrogenoa eta Fosforoa) ditu. Itzulkin likidoei dagokienez bibliografian agertzen 

diren balio batzuk hauek dira: 

• Solido eseki guztiak : 1.500 - 9.500 mg/l 

• Solido eseki lurrunkorrak : 120 - 2.600 mg/l 

• OEB5 : 500 - 1.200 mg/l (200 - 400 mg/l iturri batzuen arabera, adib. 

Ondeo-Degrémont) 

• P guztia : 60 - 40 mg/l 

• N-NH3: 250 - 850 mg/l 

• N-NTK: 1.200 mg/l 

• N organikoa : 550 mg/l 
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Fosforoa ezabatzen den instalazioetan, 100 - 500 mg P-PO4/l 

kontzentrazioak agertzen dira (Jardin, Wild, Roeleveld). Itzulkinak araztegian 

sartzen den fosforoa % 5 - 10 handitzen du (Wild). 

Deshidratagarritasun ezaugarriei dagokienez, iturriek DAM prozesua 

bakarrik aipatzen dute, eta hortaz informazioa oso urria da. WEF-aren FD-9 

gidaliburuak digestio anaerobioaren bidez trataturiko lokatzaren 

deshidratagarritasun ezaugarriak txarrak direla uste du. 

Ustiaketa arazoak 

Aparren agerpena da digestio anaerobioan sarri gertatzen den arazoa. A. 

van Niekerk-ek 26 instazio aztertu zituen eta horren iritziz % 54-k mota horretako 

arazoak zituzten. Fainsod et al-ek Estatu Batuetan ia H.U.A-en bi herenek 

aparren arazoa daukatela uste dute. 

Digestioan sartzen den lokatzak zenbat eta lokatz aktibo gehiago eduki, 

aparren arazoa gero eta larriagoa dela baieztapen kontrastatua dirudi. Nocardia 

bakterioa lokatz aktiboan aurkitzen dugunean orduan gero eta txartoago 

fintzionatuko du digestioak (Tetreault, A. van Niekerk). Erabiltzen den irabiatze 

metodoak ere aparren agerpenean eragina eduki dezake. A. van Niekerk-en 

aburuz ere, burbuila meheak erabiltzen dituen sistema ipintzen dugunean arazoa 

larriagotzen da. Nahasketa mekanikoa edo burbuila lodiaz baliatzen den 

nahasketa erabiltzea hobeago da ustiaketa lanerako. 

Mosey-en arabera, prozesuak elikadura konstante eta homogeneoa behar 

du. Malina-k, aurreko iritziarekin ados egonda, prozesua lokatz konposizio eta 

karga organiko aldaketekiko oso sentikorra dela uste du. 

Iritzi bateratua da tenperatura aldaketek digestio anaerobioan eragina 

daukatela. Dena den, aurreko baieztapena frogatzen duten esperimentu 

zehatzak eta zenbakizko datuak bilatzea oso zaila da. WEF erakundeak soilik, 
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bere 8. gidaliburuan, egunean 0,5 - 1 °C tenperatura aldaketak prozesuaren 

porrota edo kolapsoa ekar dezakela aipatzen du. 

Amoniakoa, sulfuroa eta metal astunak dira prozesuaren inhibitzaileak. 

Parkin-ek, Ingalaterrako digestoreen porrotaren sorburu normalena metal 

astunen agerpena dela aipatzen du. Besteak beste, amoniakoak 1.500 – 3.000 

mg/l kontzentrazioan prozesua inhibitzen du (pHa 7,4 eta 7,6 bitartekoan) eta 

3.000 mg/l kontzentrazioa gainditzen duenean amoniakoa oso toxikoa da 

(Malina). 

Digestioan, bitarteko produktu bezala agertzen diren beste zenbait 

konposatu organiko batzuk, esaterako, azido azetikoa, gantz-azido lurrunkorrak 

eta beste kate luzeko molekulak ere inhibitzaileak dira. 

Grady, Daigler eta Lim-ek uste dute zenbait katio-metaliko arinak (Na, K, 

Ca, Mg) 1 – 6 g/l tarteko kontzentrazioetan agertzen direnean digestio prozesuak 

inhibizioa jasan dezakeela. 
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7 DIGESTIO ANAEROBIO-TERMOFILOA 

Lokatzaren digestio anaerobio-termofiloak bilatzen dituen helburuak 

Digestio anaerobio-termofiloak digestio mesofiloak lortzen duen baino 

patogeno ezabaketa handiagoa lortzen du (WEF FD-9, Malina, Bruce, Wiegant, 

Torpey, Parkin, Ondeo-Degrémont). Digestio termofiloaren bidez eta EPA 

araudiaren ustez, lokatza A motakoa da (Volpe, Shamskhorzani) eta Askaris 

arrautzak suntsitzen dira (Roediger). 

Nahiko baieztapen zabaldua da (WEF FD-9, Bruce) prozesu mesofilikoak 

materia lurrunkorra gehiago murrizten duela, nahiz eta egile batzuek bat ez 

datozen horrekin, eta kontrako iritzia erakutsi (Parkin, Garber eta Ellis). 

Inbertsio kostuak 

WEF erakundearen gidaliburuak (FD-9) eta Bruce-ren azterketa 

bibliografikoak, likidoen edukitze-denbora DAM-an baino laburragoa dela diote, 

prozesu biokimikoak tenperatura altuekin azkartzen baitira. Ikerlari batzuek, 

euren esperimentuetan, 5,5 egunetatik 15 egunetarako likidoen edukitze-

denborak erabiltzen dituzte (Rimkus, Volpe, Therkelsen, Garber). 

Likidoen edukitze-denbora txikiagoei dagokionez, karga organikoa 

prozesu mesofilikoarena baino altuagoa ohi da. 

Rimkus-en iritziz, prozesu termofilikoak aldeko energi balantzea 

edukitzeko, materia guztiaren kontzentrazioak % 5,5 baino handiagoa izan behar 

du. 
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Ustiaketa kostuak 

Digestio anaerobio termofiloak energi emate handiagoa behar du, tankean 

sartzen den lokatza laneko tenperaturaraino igotzeko. Lan-tenperatura 50 – 60 

ºC tartean dago (WEF FD-9, Rimkus, Volpe, Wiegant, Parkin, Hernández Muñoz, 

Grady, Daigler eta Lim). Dena den, tenperatura hoberena lehen-lokatza eta 

gehiegizko lokatz aktiboaren arabera hautatu behar da. Tenperatura normalena 

55 ºC dela aipatzen da (Wiegant, Ondeo-Degrémont). 

Biogasaren ekoizpena 0,8 - 1,20 m3/Kg·ML ezabatua tartean dago 

(Rimkus, Torpey, Garber, Volpe). Beste zientzilari batzuek, digestio anaerobio-

mesofiloarekin lortzen diren balioak baino altuagoak direla uste dute baina ez 

dakite ea tenperatura altuagoarekin lan egiteagatik egiten den gehiegizko gastu 

energetiko horrek merezi duen ala ez (Parkin). 

Ondeo-Degrémont-ek DAT-an daukagun energi balantzea DAM-an 

daukaguna baino txarragoa dela aipatzen du. 

Ikerlari batzuek biogasaren konposizioa ematen dute CH4 portzentajea 

aztertu ondoren. Balioak hauek dira: % 65 (Rimkus-ek), % 67,7 (Garber-ek). 

Bruce-ek digestio termofiloan digestio mesofiloan baino ur-lurrun kantitate 

gehiago aurkitu du. 

Gainjalkin likidoaren ezaugarriei buruz, OEK eta elikagaiak kontuan 

hartuta, oso karga handiko likidoa dela adierazten dute (Bruce, Parkin). 

Ikerlari askok, termofiloki trataturiko lokatzek mesofiloki tratatuek baino 

deshidratagarritasun hobeagoa daukatela uste dute (WEF FD-9, Wiegant, 

Rimkus, Torpey, Parkin). Prozesu termofilikoak bestearekiko duen nagusitasun 

garrantzitsuena abantaila hori dela azaldu dute (Garber eta O’hara). Hala ere, 

beste zientzilari batzuek zalantzan ipini dute aurreko baieztapena (Bruce). 
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Ustiaketa arazoak 

Rimkus, Ryan eta Cook-ek prozesu termofilikoak aparrekin mesofilikoak 

duen baino arazo gutxiago duela adierazi dute. 

Gainkargei dagokienez, Rimkus-ek, digestio anaerobio-termofiloan karga 

organikoa eguneko % 10 gehitzen bada, 2,4tik 4,6ra kg ML·m-3·d-1 igotzen, 

problemarik ez dagoela aipatu du. Karga handiagoa daukagunean gaia ez dago 

hain argi. 

Orokorki, eztabaida sortu da digestio termofiloa digestio mesofiloa baino 

egonkorragoa den adierazteko unean. Batzuek baietz (WEF nº 8 eta Parkin) eta 

beste batzuek argitzeke dagoen auzia dela esan dute (Bruce). 

Tenperatura aldaketekiko digestio termofiloak duen sentikortasuna 

aipatzerakoan nahiko iritzi kontrajarriak aurkitzen ditugu. WEF erakundeak, 

digestio termofiloa tenperatura aldaketekiko oso prozesu sentikorra dela adierazi 

du (WEF FD-9). Shamskhorzani-k, ordea, tenperatura zentzuzko tarte batean 

mantentzen bada, prozesua bereziki sentikorra ez dela izango adierazi du. 

Nolanahi ere, tenperatura 60 °C baino altuagoa bada sistemak huts egingo du. 

Rimkus-en arabera, digestio termofiloak eguneko 3 °C tenperatura aldaketa ondo 

jasaten du. 

Karga aldaketekiko, digestio anaerobio-termofiloa, anaerobio-mesofiloa 

baino sentikorragoa dela adierazi du Ondeo-Degrémont-ek. 

Prozesu termofilikoaren inhibitzaileak digestio mesofiloak dituen berdinak 

direla onartzen da. Dena den, NH3-k eragiten duen txoxikotasuna handiagoa dela 

uste dute (Wiegant eta Parkin). 

Bukatzeko, digestio termofiloari usain txarra edo kiratsa dario, digestio 

mesofiloan baino gehiago (Bruce, Rimkus, Volpe). 
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8 LOKATZA EGONKORTZEKO BESTE PROZESU 
BIOLOGIKOAK 

Lehen aztertutako prozesu anaerobikoekin batera, lokatza egonkortzeko 

beste prozesu batzuk aztertu ditugu. Prozesu hauek hurrengo orrialdeetan daude 

laburbilduta: 

Fasearen arabera digestio anaerobioa bi etapetan (azidogenesia + 
metanogenesia) 

Prozesu anaerobikoan fase hidrolitikoa eta azidogenikoa alde batetik, eta 

fase metanogenikoa bestetik banatzen dira. Banaketa hori lortzeko seriean 

ipinitako bi digestore mesofiloak eraikitzen dira. Lehenengo tankeak oso txikia 

den likidoen edukitze-denborarekin lan egin behar du (0,5 – 1 egun) eta bigarren 

tankeak 10 egun inguruko likidoen edukitze-denborarekin lan egin behar du. 

Tenperaturaren arabera digestio anaerobioa bi etapetan (termofiloa + 
mesofiloa) 

Seriean lan egiten duten bi digestoreak anaerobioak dira. Lehenengo 

digestorea termofiloa da eta bigarrena mesofiloa. Suposa dezakegu ohiko 

digestio mesofiloa baino lehen aurretratamendu termofiloa daukagula. 

Ondeo-Degrémont-en jabea den Suez-Lyonnaise des Eaux konpainiaren 

ingurumena eta uraren nazioarteko ikerketa-zentroak (CIRSEE), 80 hamarkada 

amaieran euren Pariseko (Frantzia) laborategian, tenperaturako bi faseetan 

banatutako digestio anaerobiari buruz ikerlan batzuk egin zituen, hurrengo 

konklusioak ateraz: 

Digestio anaerobioak materia organikoa eraldatzen du eta emaitza bezala 

CO2 eta CH4 gasak ateratzen. Eraldaketa biologikoa populazio bakteriano 
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batzuei esker gertatzen da eta kontuan hartu behar da bakterio mota bakoitzak 

garapenerako baldintzarik onenak eta ezaugarri ezberdinak dituela. CIRSEE-en 

iritziz, bakterioak erreaktore banatuetan sartu ondoren askoz eraginkorragoak 

dira eta erreakzio paraleloek sor lezaketen inhibizioa mugatu egiten da. 

Beraz, hiri-lokatzaren digestio prozesuaren optimizazio teorikoak, 

digestioa bi erreaktore banandutan egitean datza. Lehenengo digestoreak 50 °C 

tenperaturan ibili behar du eta hidrolisi eta azidogenesi faseak edukiko ditu, 

bigarren digestoreak 35 °C tenperaturan ibili behar du eta azetogenesi eta 

metanizazio faseak edukiko ditu. 

Entseguen ondorioak hauek dira: 

• Elikadurako lokatzak 40 eta 55 g/l arteko materia guztiaren 

kontzentrazioa eduki behar du. 

• Erreaktore bakoitzean errespetatu behar diren likidoen edukitze-

denbora, lehenengo fasean 3 egun eta bigarren fasean 10 egunekoa da. 

Bi faseetan burututako digestio anaerobioak, guztira, 13 eguneko 

edukitze-denbora dauka. 

• Lehen-erreaktoreak mantendu behar duen tenperatura 50 °C da, hau 

da erregimen termofiloa. Bigarren faseak erregimen mesofiloan, hau da 37 

°C-tan, egin behar du. 

• Lehen-erreaktoreak, bertan gertatzen diren erreakzioengatik, bigarren 

faseak baino irabiaketa gogorragoa behar du. Lehenengo eta bigarren 

faseak, hurrenez hurren, irabiatu behar dira: 

3 Nm3·m-2·h-1 lehen-erreaktorean 

1,5 Nm3·m-2·h-1 bigarren-erreaktorean 
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• Prozesu osorako elikaduran eduki behar dugun karga masikoa 2,5 Kg 

ML·m-3·d-1 da eta erreaktore bakoitzak lehenengo eta bigarren faseetarako 

11 eta 2,3 Kg ML·m-3·d-1 karga edukiko du hurrenez hurren. 

• pHa erregulatu gabe abiarazten da prozesua. 

Sistemaren errendimenduak, fase bakarrean eta era mesofiloan 

burututako digestio arruntarekin pareka daitezke. Elikadurako lokatzaren izaera 

organikoaren arabera, lokatzaren materia organikoa % 45 eta % 55 artean ezaba 

daiteke. Errendimenduen parekotasuna kontuan hartuta, gas ekoizpenak fase 

bakarrean burututako prozeduren antzekoa izan behar du. Ezabatutako materia 

lurrunkorraren kiloko 800 eta 900 arteko biogas litro ekoizten dira. 

Karga kutsatzailean egon daitezkeen irregulartasunek sistema guztietan 

daukate eragina. Digestio prozesu honek, ordea, sistemaren egonkortasuna 

handitzen du. Digestioa bi fasetan banatuz gero eta digestio termofiloa eta 

mesofiloa erabiliz gero, inguruko baldintzak optimizatzen dira eta populazio 

bakterianoen sentikortasuna nabarmen murrizten da. 

Tenperaturaren araberako bi etapetako digestioa abiarazteko digestio 

arrunterako bezainbeste denbora behar da. Erabiltzen den prozedurak berdina 

izan behar du. 

Instalazioa fidagarriago izan dadin, ustiaketa lanetan oso jarraipen 

zorrotza egin behar dugu. Prozesu biologikoen funtzionamendua ona den 

jakiteko, denbora errealeko metodorik seguruena biogasaren kalitate kontrola 

egitea da. Era berean, esku-hartzerik arinena baimentzen duen metodoa da. 

Bibliografiaren arabera, aurretik aipatutako bi prozesuak, bi etapetan 

burutzen den digestio anaerobioa, oso prometagarriak dira bai faseak banandu 

direlako, bai tenperatura bereiztu delako. Orokorki, lokatza higienikoago eta 

egonkorragoa da, eta prozesu termofilikoa egon eta gero A motakoa da eta 

likidoen edukitze-denbora laburragoa. Azken finean, prozesu hauek digestio 
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anaerobio-mesofiloak direla pentsa daiteke, baina aurretratamendu bat ipinita 

daudela lagundurik. 

Digestio aerobioa erregimen iraunkorrean 

Guztiz aerobia den digestio prozesua da. Tenperatura termofiloan 

burutzen da. Digestoreek guztiz isolaturik eta ondo ustiatuta egon behar dute eta 

horrela prozesuak, berak, sortzen duen beroa atxikitzen du tenperatura 

mantentzeko. 

Nahiko prozesu berria da digestio aerobio-termofiloa erregimen 

iraunkorrean. Dena den, Alemanian, Kanadan eta Estatu Batuetan instalazio 

industrialak egin izan dira. Hala ere, prozesuak aire kontsumo handia du (beraz, 

kontsumo energetiko handia) eta soilik tamainu txikiko hondakin-uren 

araztegietan da errentagarria. 

ThermAer konpainiaren arabera, tenperatura 55 ºC eta 65 ºC artean 

mantendu behar da, likidoen edukitze-denborak 10 – 14 egunekoa izan behar du 

eta lortzen den lokatza egonkortua, higinizatua eta A motakoa da. 

Digestio duala 

Ohiko digestio anaerobioaren aurrean aurretratamendua ipini behar da. 

Aurretratamendua erregimen iraunkorreko digestio aerobio-termofiloaren 

motakoa da eta nahiko laburra den (3 egun) likidoen edukitze-denborarekin lan 

egin behar du aurretratamenduak. 8 egunetatik 15 egunetarako likidoen 

edukitze-denbora eduki behar du digestio anaerobioak. 

Aurretratamenduak, ondoko digestio anaerobioa egonkorragoa bihur 

dadila lortzen du. Gainera EPA erakundearen sailkapenaren arabera, lokatza A 

motakoa bihurtzen da. Tenperatura altuei esker koliforme fekalak antzeman-

mugen azpitik daude (Ward, A. et al.). 
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Dena den, materia lurrunkorraren ezabaketa eta gas metanoaren 

ekoizpena digestio dualak ez duela hobetzen pentsatzen da. 
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3. ATALA – KONPARAZIO BIBLIOGRAFIKOA 

1 DIGESTIO ANAEROBIO-MESOFILO ETA ANAEROBIO-
TERMOFILOAREN ARTEKO KONPARAZIOA 

Digestio anaerobio-termofiloak mesofiloarekiko dituen abantailak (edo 

desabantailak) aipatuz egin da konparazioa. 

Konparazio bibliografikoaren zenbait puntuk, ikerlari edo zientzilarien 

arteko desadostasuna erakusten dute. Desadostasun puntu horiek planta 

pilotuekin egindako entseguen bidez argitzen saiatuko gara. Entseguetarako 

Azpeitia ondoan dagoen Badiolegiko H.U.A.-tik ekarritako lokatz freskoa erabili 

da. Araztegiak ur zikinak tratatzeko bi etapetan burutzen den tratamendu 

biologikoa duela aipatu behar dugu (diruz lagunduriko lankidetza propiektuan 

parte hartu duten enpresa eta erakundeak: Ondeo-Degrémont, S.A., C.E.I.T., 

Asistencia Tecnológica Medioambiental, S.A., Gipuzkoako Urak, S.A., Sociedad 

Financiera y Minera, S.A., Gipuzkoako Foru Aldundia). 

1.1 ESTERILIZAZIOA ETA MATERIA ORGANIKOAREN 
MURRIZKETA 

Germen patogenoei dagokienez, digestio anaerobio-termofiloa (DAT) 

digestio mesofiloa (DAM) baino askoz eraginkorragoa da. Digestio termofiloak 

lortzen duen higienizazioa A motakoa da, EPA erakundearen araudiaren 

arabera. DAT-an lortzen den materia organikoaren murrizketa pixka bat altuagoa 

da. Dena den, azken puntu hau eztabaidagarria da, likidoen edukitze-denboraren 

funtzioa baita eta lehen-lokatz eta tratamendu biologikoaren lokatz aktiboaren 

nahasketa proportzioaren funtzioa ere bada eta. 
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1.2 INBERTSIO KOSTUAK 

DAT-aren likidoen edukitze-denbora askoz laburragoa da eta horrela, 

erreaktoreek bolumen txikiagoa edukiko dute. Hori dela medio, sarrerako 

kontzentrazioa berdina bada, digestoreko metro kubikoko ezartzen den materia 

lurrunkorraren karga askoz handiagoa da eta digestio anaerobio-mesofiloan 

(DAM) baino bi bider handiagoa izan liteke. Bi kasuetan sarrerako lokatzaren 

ohiko kontzentrazioa antzekoa da. Horren ondorioz DAT-an inbertsio kostuak 

murrizten dira. 

1.3 USTIAKETA KOSTUAK 

DAT-ak tenperatura altuagoan lan egiten du, beraz, lokatza berotzeko 

energia gehiago behar du. Hala ere, digestio termofiloak ekoizten duen biogasa 

energi behar osoari aurre egiteko nahikoa da. DAT-an gasaren ekoizpen 

espezifikoa pixka bat altuagoa da eta CH4 proportzioa DAM-aren antzekoa da. 

Azken puntu hau ez dago adostuta ikerlarien artean. 

Lokatzaren frakzio likidoaren zati bat instalazioko sarrerarako itzulkina 

bihurtzen da. Bi digestio motetan frakzio likidoaren konposizioa oso kutsagarria 

da eta materia organikoa, nitrogenoa eta fosforoa kantitate handietan agertzen 

dira. DAT-rako ez dira balioak zehazten. 

Itzulkin likidoan dagoen fosforo kantitatea bi digestioen arazoa da. DAT-

rako erreferentziarik ez egon arren, ez dago arrazoirik DAM-an baino txarragoa 

izango denik pentsatzeko. Ur zikinetan egiten den fosforo ezabaketa 

biologikoaren prozesuan, fosforoa polifosfato bezala gordetzen da. Digestio 

mesofiloaren zehar fosforo hori askatzen da. Fosforo horren % 30-ak, Ca++ eta 

Mg++ elementuekin hauspeatzen du (strubita eta beste konposatu batzuk) eta 

gainerako fosforoa disolbagarria da. 
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DAT-tik datorren lokatzaren deshidratagarritasuna DAM-tik datorren 

lokatzarena baino hobeagoa da eta deshidratazio mekanikorako erabiltzen den 

polielektrolito dosiak txikiago izan behar du. Nolanahi ere, puntu hau 

bibliografiaren beste desadostasun puntua da. 

1.4 USTIAKETA ARAZOAK 

Lokatz berdina izanda, digestio anaerobio termofiloak aparrekin digestio 

mesofiloak baino askoz arazo gutxiago duela dirudi. 

Bibliografiak elikatzeko orduan gainkargei aurre egiteko DAT-aren 

egonkortasuna azpimarrazten du. Batez ere, instalazio termofiloa ohiko 

parametroen mugetan baldin badago. Hala eta guztiz, honi buruz bibliografian ez 

dago adostasunik. 

Digestoreko tenperatura aldaketekiko digestio termofiloak duen 

sentikortasuna adierazteko ez da zientzilari guztien adostasuna lortu. Gaur egun, 

nahiz eta funtzionamenduan dauden araztegietan kezkagarria ez izan, badaude 

euren desadostasuna adierazten duten argitalpen batzuk. 

Seguruenik, NH3 askeak eragiten duen inhibizioa digestio anaerobio-

termofiloan, mesofiloan baino handiagoa da. Hori, erreaktore termofiloan 

daukagun tenperatura altuagoak nitrogeno era horri, hau da amonio ioiari, bidea 

ematen diolako gertatzen da. Hala ere, bibliografian, amonioaren 

mikroorganismoak, bertako girora moldatzen direla aipatzen da dosi mugatu 

batzuetan. 

Termofiloki digeritutako lokatzaren usaina, edo hobeto esanda kiratsa, 

mesofiloki digerituarena baino nazkagarriagoa da 
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2 I.TAULA, DIGESTIO MESOFILO ETA TERMOFILOAREN 
ARTEKO KONPARAZIOA 
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3 II.TAULA, DIGESTIO ANAEROBIAREN BESTE METODO 
BATZUK 
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4. ZATIA – DIGESTIO ANAEROBIOAREN BIOKIMIKA ETA 
MIKROBIOLOGIA 

Orain arte egindako azterketa bibliografikoak digestio anaerobioaren 

zenbait fenomeno ulertzen lagundu digu. Dena den, momentuz, ez ditugu 

prozesuaren oinarri biokimikoak eta mikrobiologikoak sakonki aztertu. 

Azken urteotan, digestio anaerobioaren mekanismo mikrobiologikoak eta 

biokimikoak ulertzeko urrats garrantzitsuak egin dira. Aurrerapauso horiek 

digestioaren kontrola hobetzeko eta optimizatzeko aukera ematen digute, 

bereziki abiaraztean eta ezegonkortasun aldiak daudenean. Prozesuarekin elkar 

lotuta agertzen diren mekanismo biologikoak konplexuak dira. Mekanismo horiek 

ondo ulertzeak konfidantza emango digu eskala industrialean digestio 

anaerobioak eraiki nahi direnerako. 

Instalazio pilotuen eta araztegien ustiatze datuak aztertu ondoren atera 

ditugun konklusioak azaltzeko eta ulertzeko oso erabilgarria izan da digestio 

anaerobioaren prozesuaren oinarri teoriko hau. 
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1 POPULAZIO MIKROBIANOA 

Zentzu hertsian anaerobioak diren bakteriak isolatzeko eta horien 

bakterio-kultura burutzeko teknika modernoak asmatu dira; aldi berean, hiriko 

digestoreen populazio mikrobianoen datuak lor ditzakegu. Hala eta guztiz ere, 

populazio mikrobianoek duten taxonomiaren jakintza mugatua daukagu. Gaur 

egun, ez daude guztiz burutuak kultura mixtoen hartzidurak duen biokimikaren 

mekanismoei buruzko ikertze lanak. 

Sistemaren biomasa deiturikoan gertatzen diren prozesuek, materia 

organikoa eta konplexuaren bihurtzea dakarte. Polisakaridoak, lipidoak eta 

proteinak gas bihurtzen dira, hain zuzen ere, metano eta karbono dioxido. 

Sinbiosian dagoen elkartea dela esan daiteke. Populazio mikrobianoa erabilitako 

hartzidura bideak aldetzeko gai da eta sistema bateratu eta autoerregulatu 

bezala garatzen da. Erregulazioan pH baldintzak eta oxidazio / erredukzio 

(redox) ahalmena aldatzen dira, horrela hazkundea optimizatzen da eta 

digestorearen egonkortasuna bermatu. 

Argitalpen gehienen iduriko, prozesu anaerobikoetan parte hartzen duten 

bakterioak hiru talde nagusietan sailka daitezke. 

Lehenengo taldea, bakterio hidrolitikoz, edo gehienetan azidogeniko 

deiturikoz osaturik dago. Printzipioz, bakterioek substratoa hidrolizatzen dute eta 

kate motzeko azido organikoak eta beste molekula motz batzuk sortzen dituzte.  

Bigarren taldea, heteroazidogenikoak deitzen diren mikroorganismoz 

osaturik dago. Mikroorganismoek azido azetikoa eta hidrogenoa sortzen dituzte. 

Hirugarren taldea, metanoa ekoizten duten bakterio metanogenikoz 

osaturik dago. Talde hau, era berean, beste bi azpitaldetan banatzen da. Bata 

hidrogenoa erabiltzen duten bakterioen azpitaldea (hidrogenofiloak) eta bestea 

azido azetikoa behar duten bakterioen azpitaldea da (azetofiloak). 
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HARTZIDURA METANIKOAN DAUDEN MIKROOGANISMOAK 

Mikroorganismo anaerobioen talde nagusiak 

Bakterio hidrolitikoak 
Azidoak sortzen dituzten bakterioak 

(azido butirikoa eta propionikoa) 

Bakterio heteroazetogenikoak 
Bakterio azetogenikoak 

(azido azetikoa eta hidrogenoa) 

Metano-bakterioak 
(hidrogenofiloak) 

Metanoa ekoizten duten bakterioak 
Bakterio azetoklastikoak 

(azetofiloak) 
 

1.1 BAKTERIO HIDROLITIKOAK 

Bakterio talde honek, makromolekulak produktu disolbagarrietan 

hidrolizatzen ditu. Produktu disolbagarriak kate motzeko molekula organikoetan 

bihurtzen dira. 

Lehen taldeko bakterio hauek zentzu hertsian anaerobioak edo 

hautazkoak izan daitezke. Bakterio hidrolitikoen populazioa, lokatzaren materia 

lurrunkorraren gramoko1010-etik 1011-era izan daiteke. 

Antzemandako bakterioen artean hurrengo espezieak dira 

garrantzitsuenak: Peptostreptococcus, Eubacterium, Bacteroides, Lactobacillus, 

Peptococcus, Clostridium eta Streptococcus (Ianotti et al.). 

Bakterio hidrolitikoek entzimen barietate handia erabiltzen dute, 

esaterako, proteasa, lipasa, amilasa, zelulasa eta pektinasa. Gehienetan, 

entzimak erreakzio bakoitzerako espezie bereiztuak dira eta bakterio aerobioekin 

agertzen diren entzimekin alderatuta ezberdinak dira. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

4. ATALA – DIGESTIO ANAEROBIOAREN  BIOKIMIKA ETA MIKROBIOLOGIA 
88 

Beraz, hartzidura anaerobiodun prozesua, substratoen disolbatze 

naturalarekin hasten da. Sustratoak proteinak, lipidoak eta polisakaridoak dira. 

Azken hauen artean, polisakaridoak zelulosa, pektina eta almidoia izan daitezke. 

Momentuz, ligninaren degradazio anaerobioa ezin dela egin uste da. Substrato 

natural horietaz gain, hartzidura anaerobioak fenolak eta sufrearen konposatuak 

degradatzen ditu. Substrato berezi horiek paper-industria, ikatz-industria edo 

industria petrokimikoen hondakinak dira. 

Digestio anaerobioan arrunki agertzen diren gantz-azido lurrunkorrak 

Izen arrunta Formulazioa 

Azido formikoa HCOOH 
Azido azetikoa CH3COOH 

Azido propionikoa CH3CH2COOH 
Azido butirikoa CH3CH2CH2COOH 
Azido balerikoa CH3CH2CH2CH2COOH 

Azido isobalerikoa (CH3)CHCH2COOH 
Azido kaproikoa CH3CH2CH2CH2CH2COOH 
 

Hartzitze edo lehenengo fase honetan produktuak eta bakterioen 

espezieak eta kantitadeak alda daitezke lokatz elikaduraren mota eta kantitatea, 

eta beste ingurumen baldintzen arabera, adibidez, pH, tenperatura edo redox 

ahalmena. Esaterako, muga energetikorik ez balego Lactobacilus casei 

espezieak azido laktikoa ekoiztuko luke azken produktu bezala. Hala ere, 

prozesuak behar duen energia mugatuta dagoenez, laktatoa, azetatoa eta 

formatoa kantitate berdinetan ekoizten ditu 

Azidoak sortzeko fase honetan, erreaktorean daukagun hidrogenoaren 

kontzentrazioa biomasaren bihurtze prozesuan eragiten duen faktore 

garrantzitsua da. Hidrogeno kontzentrazio hori, pH zein redox ahalmen balioetan 

islatuko da. 
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Bakterio hidrolitiko edo azidogenikoak aldakortasun handiko eta sorta 

zabaleko bakterioak dira. Horregatik, espezie batzuk hazkuntza baldintzei erraz 

egokitzen zaizkie, baina beste espezie batzuk azidofiloak dira. 2 edo 3 orduko 

birsortzeko batezbesteko denborak (bakterioen populazioa bikoizteko denbora) 

neurtu dira, eta, prozesu anaerobikoak izanez, nahiko denbora laburrak dira. 

Bakterio talde honek, hala ere, ez ditu ondo jasaten pH eta redox ahalmen balio 

oso baxuak. Organismoetan dagoen hidrogeno kantitatearen arabera, bakterioek 

hartzidura bide ezberdinak hartzen dituzte, horrela, hidrogenoa hartzen duen 

konposatuak gutxiago edo gehiago erabiliko dituzte eta hidrogenoaren 

kontzentrazioa kontrolatuko dute. 

Adibide moduan, glukosatik abiatuta horrela formulatzen da azido 

azetikoaren produkzio normala: 

C6H12O6 + 2H2O  ⇒  2CH3COOH + 4H2 

Erreakzioan, substratoaren mol batek hidrogeno gasaren lau mol eta 

azido azetikoaren bi mol ekoizten ditu. Elikadurako lokatzaren emaria edo 

kontzentrazioa aldatzen bada, populazio bakterianoak arin erantzuten du eta 

aldaketari aurre egiteko hidrogeno eta azido azetikoren kantitate gehiago 

ekoiztuko ditu. Hortaz, pH eta redox ahalmena jaitsiko dira. Prozesu hau 

mugagabe balitz, kontrolik gabea, digestoreak porrot egingo luke eta gelditu 

egingo litzateke. Bakterio azidogenikoek, ordea, bide biokimiko ezberdinak 

hartzen dituzte eta azido propionikoa eta butirikoa ekoizten dituzte. Horren bidez, 

digestoaren egonkortasuna berreskuratzen da. 

C6H12O6 + 2H2  ⇒  2CH3CH2COOH + 2CO2 + 2H2O 

C6H12O6  ⇒  CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 

Hidrogenoaren eginkizuna, tarteko konposatuen ekoizpena eta kontsumoa 

kontrolatzea izango da. Gainera, horrela kate luzeko gantz-azido lurrunkorren 
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ekoizpena kontrolpean egongo da. 4 karbono baino gehiago dituzten kate luzeko 

gantz-azido lurrunkor batzuk hidrogeno biltegiak dira. 

1.2 BAKTERIO HETEROAZETOGENIKOAK 

Aspalditik, digestio anaerobioaren prozesuak bi bakterio talde bakarrik 

zituela uste izan dugu. Hala ere, azken urteotan, beste prozesu baten garrantzia 

onartua izan da. Prozesu honetan deshidrogenazio azidogenikoa eta sinbiotikoa 

gertatzen da eta horrenbestez, heteroazetogenikoak deitzen diren bakterio talde 

bereizia sortu. 

Orain dela gutxi, bakterio heteroazetogenikoak diren espezie berri bi 

deskribatu dituzte: Synthrobacter wolinii eta Synthrophomonas wolfii. Lokatzean, 

bakterio horien populazioen kontzentrazioak 4,2 x 106 / ml lokatz bilatu dira eta 

etorkizun hurbilean aurkikuntza gehiago gertatzea espero da. 

Bakterio hauek gantz-azido lurrunkorrak katabolizatzen dituztela dakigu. 

Esaterako, azido propionikoak, azido butirikoak, alkohol batzuk eta azido 

organiko eta aromatiko batzuk, azido benzoikoa kasu, katabolizatzen dituzte. 

Azken kasu honetan, 166 ordukoa da birsortzeko batezbesteko denbora, 

metanogenesiarekin batera. 

Azido propioniko eta azido butirikoaren bihurtze-formulazioak honela 

idazten dira: 

CH3CH2COOH + 2 H2O ⇒ CH3COOH + CO2 + 3H2 

CH3CH2CH2COOH + 2 H2O ⇒ 2 CH3COOH + 3H2 

Erreakzio hauen Gibbs energi askea termodinamikoki ez da oso aldekoa. 

Azido propionikoaren deshidrogenazioa -3,9 eta -5,5 tarteko log PH2 (atmosferak) 

batean gerta daiteke soilik. Honen baliokidea, 3tik 126ra ppm hidrogeno 
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kontzentrazioa da. Hidrogenoaren 3 ppm azpitik, hidrogeno bihurtzeko 

alderantzizko erreakzioa burutzeko ez dago energia nahikorik. Hidrogenoaren 

126 ppm goitik, azido propionikoaren bihurtzea termodinamikoki ez da oso 

aldekoa. 

Heyes eta Hall-ek aurrerago azaldurikoa baietsi zuten. Horiek, 49 eta 63 

ppm arteko hidrogeno kontzentrazioak lortu zituzten. Erabilitako erreaktoreak 

irabiaketa jarraia zeukan eta likidoen edukitze-denbora 8,2 egunetatik 14,5 

egunetara izan zen. 

Bakterio heteroazidogenikoek hidrogenoa erabiltzen dute euren 

errakziotan, aldiz bakterio metanogenikoek hidrogenoa ematen dute; hala eta 

guztiz ere bakterio bi motak elkarrekin egindako kulturak arrakastatsuak dira. 

Horren azalpena bakterio heteroazidogenikoek gantz-azido lurrunkorrak 

bihurtzeko hidrogeno-presio txikiak behar dituztela da. 

Digestorean gainkarga hidraulikoak edo organikoak elektroi hartzaileak 

edukitzeko kate luzeko azidoen erabilpena eragiten du hidrogenoa digestorean 

dagoenean. Bakterio heteroazidogenikoek azidoak berriz erabil daitezkeen 

substratotan bihurtzen dituzte. Azido azetikoa eta hidrogenoa ekoizten dira eta 

bakterio metanogenikoek biak metaboliza ditzakete. Dena den, kontu handiz ibili 

behar da, zeren eta hain sentikorra den bakterio talde honen termodinamikak, 

erreakzio hauek gelditu edo alderantzizko erreakzioa sortzen direla adierazten du 

hidrogeno kopurua handitzerakoan. 

Hori dela eta, digestorearen martxa indartsuagoa derrigortzen denean, 

digestoreak azido propioniko, azido butiriko eta kate luzeago duten beste azido 

organikoak –milaka mg/l kantitatetan– metatuko ditu. Behin kargaren gorakada 

gelditu edo gutxitu ondoren, eta berriz digestiorako baldintza onak edukita, 

prozesuak gradualki normaltasuna berreskuratuko du. Bakterio metanogenikoek 

hidrogenoa kontsumituko dute eta bakterio heteroazetogenikoak kate luzeko 

azidoak metabolizatzen hasiko dira. 
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Lehen aipatu dugunaren arabera, biogasean aurkitzen dugun 

hidrogenoaren kantitatea, digestoreak gainkargagatik jasan lezakeen porrotaren 

adierazle ona liteke. Araztegia ustiatzen duen enpresak oso aurrekontu 

murriztuarekin, hidrogenoaren neurri zehatzak egin ditzake gaur egungo 

instrumentazio teknologiari esker. 

Orain arte ikusitako baldintzapen termodinamikoek bakterio 

heteroazetogeniko eta bakterio azetoklastikoen artean harreman sinbiotikoa 

sortzea eragiten dute. Digestoreak jasaten dituen gainkargek hidrogenoaren 

tokian tokiko kontzentrazioetan aldaketa larriak eragiten dituzte prozesuaren 

zinetika aldatuz. Ikusitako sinergien izaera zehatza ez dago guztiz azalduta. 

Bakterio hauek, talde bezala, ez dira guztiz ezagunak eta oraindik ikerlan handia 

dago egiteke. 

1.3 BAKTERIO METANOGENIKOAK 

Bakterio hauek metanoa sortzeko substrato ezberdinak erabiltzen dituzte 

eta horren arabera sailkatzen dira. Bakteria metanogenikoak, digestio 

anaerobioaren funtsezko organismoak dira. Astiroago garatzen eta birsortzen 

dira eta ingurumen baldintzak aldatzen direnean azidoak ekoizten dituzten 

organismoak baino sentikorragoak dira. 

Bakterio metanogenikoek bakterio talde berezia osatzen dute arrazoi 

ezberdinengatik. Hasteko, hertsiki anaerobioak dira. Horrek zera esan nahi du, 

bakterioak oxigeno molekularik ez dagoenean soilik garatuko direla. Oxidazio-

erredukzio ahalmenaren balioak –520 eta –530 mV tartean dagoenean digestioa 

baldintza onenetan burutzen dela adierazten dute lehenengo ikertzaileen 

emaitzek. Digestioa gertatzeko tartea zabalagoa da eta –495 eta –555 mV 

balioen artean kokatzen da. Jarduera arin gutxitzen da tarte horren muturretan. 
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Organismo gehienekin konparatuta, oso astiro hazten dira bakterio hauek. 

Bi bakterio berri sortzeko bakterio metaniko batek behar duen denbora 

tenperaturaren funtzioa eta bakterio metanogenikoaren espeziearen araberakoa 

da. 35 °C tenperaturan, espezie batzuentzat birsortzeko batezbesteko denbora 

lau egunekoa (96 h) da. Beste espezie batzuentzat birsortze aldia hamar 

egunetaraino igo daiteke. Tenperatura jaisten bada birsortze aldiak luzeagoak 

dira. Bakterio aerobioentzat birsortzeko batezbesteko denbora 20 minutuko dela 

gogoratu behar da. 

Bukatzeko, bakterio metanogenikoek beste eragozpen bat daukate. 

Bakterioen kopurua nahiko txikia izanda, ematen duten azken produktuarekin, 

gas metanoarekin, lotuta dago. Gas metanoa erreazio exotermiko baten bidez 

burutzen da. 

• Aerobiosian:   C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 649,8 kaloria 

• Anaerobiosian: C6H12O6  3CO2 + 3CH4 + 34,4 kaloria 

Gas metanoa aberatsa da energiaren aldetik. Hain zuzen, energia altua 

dauka gas metanoak, bakterioek euren garapenarako ez dutelako behar, energia 

hori galtzen dute eta metanoak bereganatzen du. 

Atal honen hasieran aipatu denez, bakterio metanogenikoen bi azpitalde 

daude. 

Lehengo azpitaldean, bakterio hidrogenofilikoak metano-azetoklastiokoek 

(azetofiloek) hidrogenoa eta karbono dioxidoa metanoan bihurtzen dituzte. 

Horretarako, hidrogenoa elektroi emaile bezala erabiltzen dute. 

CO2 + 4H2  ⇒  CH4 + 2H2O 

Erreakzio honek, ere, ADP bat ATP batean bihurtzen du, eta 

termodinamikoki energia biltzen da. ADP/ATP zikloak zelularen jardueran 

energia eman edo biltzen du. 
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Bigarren taldea, metanogenesian, azetato, formato, metanol eta 

polimetilaminen metabolizatzailea da. Azido azetikoaren bihurtzea honela 

formula daiteke: 

CH3COOH  ⇒  CH4 + CO2 

Erreakzio honek 0,25 mol ATP sortzen du eta termodinamikaren 

ikuspuntutik ez da oso aldekoa. 

Aurreko erreakzioak burutzeko bide biokimiko bereziak behar dira eta 

bakterio metanogeniko hauek berezko entzimak dituztela antzeman dute 

zientzilariek. 

Bakterio metanogenikoen sailkapena substratoaren arabera 

Makila itxurako zelulak  

Esporadunak ez direnak: 
Methanobacterium 

 

     Methanobacterium formicium Azido formikoa, CO2, H2 
     Methanobacterium propionicum Azido propionikoa 
     Methanobacterium sohngenii Azido azetikoa, azido butirikoa 
Esporadunak: 
Methanobacillus 

 

     Methanobacillus omelianskii Lehen- eta bigarren-alkoholak, H2 

Esfera itxurako zelulak  

Methanococcus  
     Methanococcus mazei Azido azetikoa, azido butirikoa 
     Methanococcus vannielii Azido formikoa, H2 
Methanosarcina  
     Methanosarcina barkerii Metanola, azido azetikoa, karbono 

monoxidoa, H2 
     Methanosarcina methanica Azido azetikoa, azido butirikoa 
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Normalki, bakterio anaerobioak isolatzeko eta hazteko dauden teknika 

modernoek, eta bereziki bakterio metanogenikoei dagozkien teknikek, bakterioen 

ezaugarriak aztertzeko balioa dute. Baldintza mesofiloetan lan egiten, 

digestoretik erauzitako lokatz mililitroko 106 – 108 organismoen populazioak 

isolatu dira. Bakterio mota hauek aurkitu dira: Methanobacterium, 

Methanospirillum, Methanococcus, Methanosarcina eta Methanothrix. Bakterio 

hauen artean Methanosarcina barkeri, Methanococcus mazei eta Methanothrix 

soehngenii bakterioek azetatoan zein kultura-puruetan bizitzeko gaitasuna 

erakutsi dute, eta birsortzeko batezbesteko denbora 8 egunekoa edo gehiagokoa 

dute. 

Aurkitu diren bakterio metanogeniko guztiek, Methanothrix soehngenii 

ezik, H2 eta CO2 bide autotrofoan kataboliza ditzakete. 

Lawrence eta McCarty-ek, hartzidura anaerobioan ekoizten den 

metanoaren % 75, gutxi gorabehera, bide azetofilikotik datorrela baietsi dute. 

Falta den beste % 25, bide autotrofikotik eta karbonoarekin gertatzen den 

konposatuen katabolismotik dator. Hala eta guztiz ere, bide autotrofoak baldintza 

termodinamiko hobeagoak dauzka eta horrela hidrogeno kantitatea faktore 

mugatzailea dela argiro ikusten da. 

Ondo dabilen digestorean, bide metanogenotik ekoiztutako biogasak 

horrelakoxe izan behar du: 

70% [CH3COOH]  ⇒  CH4 + CO2 

30% [CO2 + 4H2]  ⇒  CH4 + 2H2O 

Bigarren ekuazioaren karbono dioxido guztia lehengo ekuaziotik baldin 

badator, orduan 50:20 edo 2,5:1 izango da metanoaren proportzioa, karbono 

dioxidoarekiko. Balio teoriko hau beste balio esperimental batzuekin konpara 

daiteke eta 1:1 eta 3:1 arteko balioak lortzen ditugu. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

4. ATALA – DIGESTIO ANAEROBIOAREN  BIOKIMIKA ETA MIKROBIOLOGIA 
96 

Benetako biogasak ur-lurruna ere badauka. Ur-lurrunaren kontzentrazioak 

lurrunaren presio partzialaren araberakoa izan behar du eta presio partzial hori 

digestorearen tenperatura eta presio baldintzen arabera aldatuko da. 

Karbono dioxidoa, aurretik esandako kantitate handiagoan agertzen 

denean, bi arrazoiengatik izan liteke. Alde batetik, karbono dioxidoa 

katabolizatzen duten bakterio metanogenikorik ez egoteagatik, eta bestetik, 

litekeena, beste bakterio taldeen eraginagatik. Bakterio azidogenikoek egindako 

substratu batzuen hartzidurek, esaterako almidoi eta zelulosaren hartzidurek, 

karbono dioxidoa ematen dute. Substratoaren 100 moleko, karbono dioxidoaren 

80 – 131 mol proportzioa lortzen da. Aldi berean, bihurtze heteroazetogenikoak 

karbono dioxidoa ere ekoizten du. 

Konposatu karbonatatuen bihurtze hauek, ere, digestoreko bikarbonato, 

karbonato eta hidroxidoen balantze fisiko-kimikoen eragina jasango dute. pHa 

zuzentzeko hidroxido bat erabiltzen bada, adibidez hidroxido sodikoa, horrek, 

karbonato edo bikarbonatoak erabiltzeak baino karbono dioxido gehiago hartuko 

du. 

Biogasean dagoen metanoren kontzentrazioa ez da bakarrik populazio 

bakteriano, sistemaren ahalmen indargetzaile, pH edo redox ahalmenaren 

funtzioa, baizik eta, logikoa denez, sartzen den lokatzaren konposizioaren 

funtzioa ere bada. 

Elikadura eta biodegradagarritasunaren arabera substratu batzuen gas 

ekoizpenaren konposizioa jakiteko ekuazio batzuk eman daitezke. Hala ere, 

lehen aipatu ditugun fenomeno bakterianoek eragin ditzaketen aldaketak kontuan 

hartzea nahiko zaila dirudi. Momentuz, diseinurako kriterio modernoen 

fidagarritasuna, estazio pilotuetan egindako digestoretan oinarritzen da eta 

metanoaren ekoizpena, normalean, 0,3 eta 0,5 m3 CH4 / kg OEK ezabatua 

tartean dago. 
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Bakterio metanogenikoa, talderik ahulena da digestio anaerobioaren 

sinbiosian. Bakterioek hazkunderako elikagai ezberdinak behar dituzte, adibidez, 

karbonoa, fosforoa, nitrogenoa, sufrea, kaltzioa, magnesioa, potasioa, sodioa, 

elikagai organikoak aminoazidoak eta bitaminak bezala, eta metal aztarnak. 

Orain dela gutxi, bakterio metanogenikoek behar dituzten metal aztarnei buruzko 

ikerketak kultura puru eta nahasien errendimenduen hobetzea bideratu du. 

Burdina, zinka eta manganesoz gain, bakterio metanogenikoek kobalto, 

molibdeno eta nikel aztarnak behar dituztela ondorioztatu da (Schönheit et al). 

Bakterio metanogeniko gehienek, pHa 5,5 baino baxuagoa dutenean ez 

dute hazkunderik. pH baxuak H2 sortzea bultzatzen du (protoiaren erredukzioa) 

eta hidrogenoaren erredukzioak metanoa sortzea eragozten du. Horregatik, 

metanoaren ekoizpen normala eteten da. Egin diren ikerketa enpirikoek, pHaren 

goitiko muga 8 balioan dagoela erakutsi dute. 

 

Substratu batzuen aldatze mikrobianoen erreakzio anaerobioak 

OXIDAZIOAK (elektroiak ematen dituzten erreakzioak) 

• Azido propionikoa ⇒ Azido azetikoa 

CH3CH2COO- + 3H2O   ⇒   CH3COO- + H+ + HCO3
- + 3H2 

• Azido butirikoa ⇒ Azido azetikoa 

CH3CH2CH2COO- + 2H2O   ⇒   2CH3COO- + H+ + 2H2 

• Etanola ⇒ Azido azetikoa 

CH3CH2COO- + H2O   ⇒   CH3COO- + H+ + 2H2 

• Azido laktikoa ⇒ Azido azetikoa 
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• CH3CHOHCOO- + H2O   ⇒   CH3COO- + H+ + HCO3
- + 2H2 

• Azido azetikoa ⇒ Metanoa 

CH3COO- + H2O   ⇒   HCO3
- + CH4 

 

ERREDUKZIOAK (elektroiak hartzen dituzten erreakzioak) 

• HCO3
- ⇒ Azido azetikoa 

2HCO3
- + 4H2 + H+   ⇒   CH3COO- + 4H2O 

• HCO3
- ⇒ Metanoa 

HCO3
- + 4H2 + H+   ⇒   CH4

- + 3H2O 

• Sulfatoa ⇒ Sulfuroa 

SO4
= + 4H2 + H+   ⇒   HS- + 4H2O 

CH3COO- + SO4
= + H+   ⇒   2HCO3

- + H2S 

• Nitratoa ⇒ Amoniakoa 

NO3
- + 4H2 + 2H+   ⇒   NH4

+ + 3H2O 

CH3COO- + NO3
- + H+ + H2O   ⇒   2HCO3

- + NH4
+ 

• Nitratoa ⇒ Nitrogeno gasa 

2NO3
- + 5H2 + 2H+   ⇒   N2 + 6H2O 
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2 PROZESUAREN ZINETIKA 

Digestore anaerobioen modelizazioa nahiko zaila da eta hauexek dira 

arrazoiak: 

• Prozesuan, konstante biologiko oso ezberdinak dituzten bakterio mota 

batzuk daude. Bakterio mota horiek seriean parte hartzen dute. 

• Errendimendu energetikoa ahula bada, biomasaren ekoizpena ere, 

ahula da eta haren neurria hartzea zaila izango da. 

• Biomasa ezin da zuzenean neurtu. Neurketa egiteko solido eseki-

lurrunkorren bidez egin behar dugu eta hauek biomasa guztiaren % 20tik 

% 50ra besterik ez dira. 

 

Forster eta Wase editoreek argitaratu zuten Environmental Technology 

liburuan, biomasaren ekoizpena horrela adieraz daiteke Barnes eta Fitzgerald-en 

aburuz: 

  P = Y·R-b·X 

 

Aldi berean: 

  P = X/θa  R = Δs/θl 

  P/X = 1/θa = Y·μ-b 

 

non: 

P = lokatzaren ekoizpen-tasa (g/l·egun) 
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R = substratoaren erabilpen-tasa (g/l·egun) 

X = biomasaren kontzentrazioa (g/l) 

θa = lokatzaren adina (egun) 

θl = likidoen edukitze-denbora (egun) 

t = denbora (egun) 

Y = substratoa biomasan bihurtze-errendimendua (g biomasa ekoiztua / 

substrato ezabatua) 

μ = biomasaren hazkunde maximoko-tasa (egun-1) 

b = ezabaketa-koefiziente osoa (egun-1) 

 

Lokatzaren bilakaera, Monod-en ustez, hauxe da: 

SK
SXk

dt
dS

S +
⋅⋅=  

non: 

S = substratoaren kontzentrazioa (g/l) 

Ks = Monod- edo saturazio-konstantea (g/l) 

k = substratoaren ezabaketa maximoko-abiadura (g/g·egun) 

 

Eta biomasaren hazkunde tasa garbia, honako hau izango da: 

b
SK

SkYbμY
θ
1

Sa

−
+

⋅⋅=−⋅=  
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Ekuazio horietatik lokatzaren adina, θa, atera dezakegu eta adinarekin 

digestorearen bolumena ondorioztatzen dugu. Horretarako balio konstanteak eta 

solido-eseki lurrunkor / biomasa guztiaren proportzioa jakin behar ditugu. 

Lawrence-n iritziz, konstanteen balioak hauexek izan daitezke: 

Y = 0,04 – 0,05 (0,045 hartu behar da) 

b = 0,02 – 0,05 egun-1 (0,02 egun-1 hartu behar da) 

k = 6 – 10 g/g·egun (8,7 g/g·egun hartu behar da) 

Ks = 150 – 600 mg/l az. azetikoaren OEK bezala (165 mg/l hartu behar da) 

θa = 5 – 30 egun 

 

Hiri-lokatzaren ohiko digestio anaerobioetan gertatzen den bezala, azido 

azetikoaren kontzentrazio txikia daukagunean Ks eta S balioak antzekoak dira 

eta θa balioa 5 egun ingurukoa da. Azido azetikoaren kontzentrazio altuak (> 200 

mg/l) dituzten sistementzat, θa balioa 2,5 egun ingurura jaisten da. Hala ere, 

degradatzeko askoz zailagoak diren konposatu organikoak agertzen direnean, 

esaterako Ks konstantea 2.000 mg/l balioa duten kate luzedun gantz-azidoak,  θa 

balioa 50 egun ingururaino irits daiteke. 
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Hazkunde-konstanteen taula 

Parametroa 
Azido azetikoa 
ekoizten duten 

bakterioak 

Bakterio 
metanogenikoak 

Kultura 
nahasia 

μmax 
Hazkunde tasa 

maximoa d-1 2,0 0,4 0,4 

Ymax 

Ekoizpen 
koefiziente 
maximoa 

Kg SEL / 
Kg OEK 0,15 0,03 0,18 

Rx=μmax/ 
Ymax 

Substratoaren 
batezbesteko 
erabilpen tasa 
100 % 35°C-tan 

Kg OEK / 
Kg SEL·d 13 13 2 

Ks 
Abiaduraren 
batezbesteko 
konstantea 

Kg OEK / 
m3 0,2 0,05 - 

 

Iturria: Hernandez Muñoz, A., Depuración de Aguas Residuales. 
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3 TOXIKOTASUNA ETA INHIBIZIOA 

Kontzentrazio txikitan egon arren, asko dira prozesu mikrobiologikorako 

estimulagarriak eta bakterioen hazkunderako funtsezkoak diren elementu edo 

konposatuak. Ondorio hau, 10x10-9 mol nikel, 5x10-9 mol kobalto eta 5x10-9 mol 

molibdeno kontzentrazioak dituzten digestore anaerobioetan baietsi da. 

Elementu eta neurrien tamaina ezberdinak izanda, 100 mg/l sodio- edo kaltzio-

gatza baino gehiago dituzten digestoreetan ere baieztatu da konposatu hauen 

beharra. 

Ondorengo taulan, katioi alkalino eta lurralkalinoentzat kontzentrazio 

(mg/l) bizkorgarriak eta inhibitzaileak agertzen dira: 

Katioa Bizkorgarria Nahiko 
inhibitzailea Oso inhibitzailea 

Sodioa 100-200 3.500-5.500 8.000 

Potasioa 200-400 2.500-4.500 12.000 

Kaltzioa 100-200 2.500-4.500 8.000 

Magnesioa 75-150 1.000-1.500 3.000 

 

Kontzentrazioak baliorik hoberenetik gora igotzen direnean, jarduera 

mikrobianoa prozesuaren inhibizioraino moteltzen da. Zoritxarrez, toxikotasunari 

buruz dauden ikerlan gehienak kontzentrazio buluminikoak bezala adierazten 

dira eta ez dute elementu inhibitzailea biomasaren kantitatearekin lotzen. 

Halaber, nahiko ikasia izan da populazio bakterianoek girora egiten duten 

moldaketa edo egokitzapena. Substantzia toxiko edo inhibitzailearekin 

moldatzeko organismo batek duen trebetasuna berezkoa edo eragindakoa izan 

daiteke. Egokitzapena modu ezberdinetan burutzen da. Alde batetik 

inhibitzailearen kontzentrazio zehatz baterako organismoak duen esposizio-
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denboraren araberakoa gerta daiteke, eta bestetik, esposizio-denbora baterako 

dosi toxikoaren araberakoa bilaka daiteke.  

3.1 SUBSTANTZIA TOXIKOEKIKO MIKROBIOEN MOLDATZEA 

Toxinen eragina metano ekoizpenean 

Toxina Kontzentrazioa (mg/l) Metano ekoizpena murrizten zen 
denbora 

Nikela 70 0 
 80 3 
 90 6 
 100 11 

Sufrea 100 2 
 200 4 
 300 6 
 500 14 

Formaldehidoa 100 15 
 150 23 
 250 35 
 500 35 

Iturria: Parkin, Speece, Yang eta Kocher. 

Bakterioen egokitzapen teknika ugari azaldu dira. Erabilenak aipatzen dira 

jarraian. 

Bide entzimatikoetan aldaketa proteinikoak gerta daitezke. Horrela, kalte 

egiten duen konposatuaren metabolismoa gelditu egiten da. Bestela, sarrera 

oztopatzeko eta gelditzeko, difusio sistemetan edo zelulen paretetan eragin 

beharko dugu. 
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Era berean, organismoek estaldura barnezelularra egiteko proteinak 

ekoizten dituzte. Bestela, bakterioek toxinak bakuola zitoplasmikoz edo pikorrez 

inhibitzen dituzte. 

Elementu inhibitzaileen kontra borrokatzeko egiten den estaldura 

kanpozelularra ere badago, adibidez polisakaridoekin eta lipo-polisakaridoekin 

gertatzen dena. 

3.2 AURKAKOTASUNA ETA SINERGIA 

Digestio anaerobioan gertatzen den aurkakotasuna eta sinergia ez da gatz 

batzuekin bakarrik erabiltzen, baina egia esateko, fenomeno hau metal 

alkalinoekin eta lurralkalinoekin hobeto aztertua izan da. Adibidez, ikerlan ugari 

egin dira sodio, potasio, kaltzio eta magnesiorekin. Lokatzean dagoen katioi 

berezi bat, beste ioi batekin, “aurkariarekin”, nahasi eta gero, horren eragin 

toxikoa murriztu edo ken daiteke. Alderantziz, toxikotasuna elementu “sinergiko” 

baten eransketaren bidez handiago izan daiteke. 

Zenbait eragin inhibitzaile, zelulen arteko garraioaren bidez azal daitezke. 

Garraioa desaktibatua izan denean, organismoak ezin du zelularen energia 

erabili substratoa hartzeko. Substratoak pareta zelularra igaroko du, soilik, kanpo 

eta barne aldeen arteko presio osmotikoaren gradientearen arabera. Substratoan 

dagoen elementu jakin baten presio osmotikoa, bakterioak behar duen 

kontzentrazioa baino altuagoa denean, energia zelularra erabili beharko dute 

daukaten gehiegizko kontzentrazioa kanporatzeko. Gatz bat baino gehiago 

badaude, orduan mintzaren zehar garraioa egiteko lehiaketa sortuko da eta 

balantze barnezelular berria gertatuko. 

Sistema batzuek garraio aktiboa daukatela esan omen da. Horrek 

zelularen barneko energia kontsumitzen dela adierazten du. Gatzen arteko 

lehiaketek ere, eragina eduki dezakete sistema horietan. 
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Adibide moduan, Escherichia coli bakterioan eta beste bakterio batzuetan 

magnesioa garraiatzeko dagoen sistema aipa daiteke. Sistema hori substrato 

anizkoitza da eta afinitate txikiak erabiltzen ditu; horrexegatik kobalto, nikel, 

manganeso eta burdina garraiatzen ditu, nahiz eta magnesioa baino lau eta 

hamar bider artean afinitate txikiago eduki. Magnesioaren garraioa beste katioi 

batzuekin lehian inhibituta geratzen dela frogatuta dago. Inhibizio hori 

aurkakotasuneraino irits liteke. 

Katioi konbinazioak, katioiak beraiek banaka batuta baino eragin toxiko 

handiagoa eduki dezakete. Orduan gertatzen da sinergiaren eragina. 

Aurkakotasun eta sinergia gaitasuna duten katioi batzuk hurrengo taulan 

aipatzen ditugu. 

Katioa Aurkaria Sinergikaria 

Na+ Ca2+, Mg2+, K+, K+ eta Mg2+, K+ eta Ca2+ NH4
+ 

K+ Na+, Ca2+, NH4
+  

Ca2+ Na+, K+ NH4
+, Mg2+ 

Mg2+ Na+, K+, Na+ eta Ca2+ eta NH4
+ edo 

Mg2+ 

NH4
+, Ca2+ 

NH4
+ Mg2+, Na+ eta K+, Na+ eta Mg2+ K+, Ca2+, Na+ 

 

3.3 TOXIKOTASUNAK ERAGINIKO ERREAKZIOAK 

Toxikotasunaren moldatze ahalmena kalkula dezakegu. Horretarako, 

mikrooganismoek tolera dezaketen elementu toxikoaren kontzentraziorik altuena 

azken dosiarekin zatitu behar dugu, beti ere metano ekoizpenaren jaitsiera 
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nabarmena igarri gabe. Azken dosi hori, metano kontzentrazioa jeisten hasten 

den puntuan daukagun kontzentrazio bezala definitzen da eta normalki “txikiago” 

(<) balio moduan azaltzen da. Beraz, moldatze ahalmenaren emaitzak 

“handiago” (>) balio moduan adierazten dira. 

 

Zenbait konposatu toxikoak izan dezaketen moldatzea 

Toxikoa Moldatze posiblea 

Amonioa > 2,4 
Kloroformoa > 25 

Zianuroa > 25 
Formaldehidoa > 4 

Nikela > 5 
Sulfuroa > 12 

 

Gainera, sistema anaerobio batean toxikotasun errealean eragina duten 

beste faktore batzuk kontuan hartu behar dira (Parkin et al). 

• Sisteman daukagun biomasa kopurua. Biomasa finkatua daukaten 

erreaktoreek, abantaila daukate biomasa esekia daukaten sistemekin 

alderatuta. 

Girora moldatuta dagoen iragazki anaerobioek eraginik gabe jasan 
dezaketen kontzentrazio maximoa  

Toxikoa Jasan dezaketen kontzentrazio maximoa (mg/l)

Nikela 250 
Sulfuroa 600 

Formaldehidoa 400 
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• Sustratoen artean gertatzen diren elkarrekintzek, toxinek euren eragina 

neurri batean galtzea dakarte. Adibidez, metal astunek anioi batzuekin 

erreakzionatzen dute gatzak sortzeko. Elementu horien muga toxikoak igo 

daitezke, baina bakarrik, sistema osoak, hauspeakin disolbagarriezin 

bezala desaktibatzeko duen ahalmenaren funtzioan. 

• pHa 7 inguruan mantendu behar dugu. pHak erreakzio ugariri eragiten 

die eta aurreko balioa hoberena dela uste dugu. Amoniako-amonio ioi 

bikotean eta beste konposatu batzuetan (karbonato, hidroxido eta 

sulfuroak barne) eragin handia du. 

• Espezie mikrobianoen dibertsifikazioa ere garrantzitsua da. Biomasan 

dibertsitate nahikorik ez badago, sistemak kolpe toxikoetara moldatzeko 

duen gaitasuna murrizten da. 

Erreaktorearen diseinuan solidoen edukitze-denborak duen garrantzia argi 

dago. Horregatik, toxikotasuna, mikroorganismoen masarekin lotuta egon dadin, 

pisu / bolumen kontzentrazio bezala adierazi behar dugu. 

Erreaktoreak aldagai mugatzaile batzuekin lan egin beharko du. Aipatu 

behar dugu parametro eta aldagaien modelizazio teorikorik ez dela lortu. Hori 

dela eta, erreaktorearen diseinu prozesurako, seguruenik, instalazio pilotuekin 

egindako entseguak burutu beharko ditugu, eta horrela, operazio baldintzak 

zehaztu eta jakin ahalko ditugu. 

3.4 TOXIKOTASUNAREKIN BIZIKIDETZA 

Prozesu erreal batean digestorea inhibitzeko gai diren toxina asko daude. 

Operazio baldintza normaletan agertzeko aukera gehien dauzkaten toxinen 

laburbilketa egin daiteke. Toxinen laburbilketa horrek, araztegiaren sarrerako 

hondakin ur motarekin zerikusia dauka. Instalazioa mantentzeko egiten diren 
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eginkizun batzuekin, esaterako, hodien konponketa, harearen erauzketa 

digestoretik, edo beste prozesuekin, ere zerikusia du. 

Elementu toxiko batzuek ez dute hiriko ur zikinetan agertu behar. 

Zoritxarrez, gaur egun nahiko normala da isurkin industrialak hiriko estolderia 

sarean botatzea eta oraindik ere agertzen dira elementu toxiko horiek. Kloruroak, 

amonioa, sufrea, metal astunak eta konposatu organikoak diren fenoleak eta 

detergenteak aurkitzen ditugu. Konposatu horiek, kontzentrazio batzutan, 

toxikoak edo inhibitzaileak dira eta digestorearen porrota eragiten dute. Hala eta 

guztiz ere, eragin gehienak itzulgarriak dira eta inhibizioari aurre egiteko metodo 

batzuk eta gomendioak idatzi dira. Hurrengoak dira aipagarrienak: 

• Toxikoa den fase likidoaren erauzketa. H.U.A.-ko digestore klasikoetan 

ia ezinezkoa den gauza. 

• Sarrerako lokatzaren diluzioa. Horrek elementu toxikoen 

kontzentrazioa gutxitzea ekarriko du. 

• Ondo zehaztuta dagoen toxina bat indargetzeko aurkariak botatzea. 

Adibidez, kloruro sodioa soberan duen lokatzean, gatz potasikoak bota 

ditzakegu, beti ere erantsitako dosia oso altua ez bada. 

• Sustantzia toxikoaren hauspeatzea. Metal astunak, kloruro (merkurio, 

zilar, berun), sulfuro edo karbonato bezala hauspea daitezke. 

• Erasotzailea den materialaren kelazioa, adibidez etileno-diamina-tetra-

azetiko konposatuaren bidez (EDTA). 

• Elementu toxikoaren xurgatzea, adibidez ikatz aktibatua jaurtiz. Ur 

industrialen tratamenduetan frogatutzat har daiteke metodo hori. 
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3.5 PROZESUAREN BEREZKO ERREAKZIOENGATIK 
GERTATZEN DEN INHIBIZIOA 

Prozesu biokimikoak diren azidogenesi, azetogenesi eta 

metanogenesiaren arteko oreka konplexuan, erreakzioen azken produktuekin 

metatzen diren tarteko konposatu batzuk sortzen dira 

Konposatu horien artean agertzen dira, besteak beste: hidrogenoa (H2), 

kate motzdun gantz-azido lurrunkorrak, euren isomeroak eta kate luzeago duten 

beste gantz-azido lurrunkorrak. Hartzidura prozesua oso desorekatuta 

dagoenean, tarteko konposatuen metaketa dakar eta prozesuaren berezko 

erreakzioen inhibizioa gertatzen da . Hidrogenoak eragindako inhibizioa hain 

ahaltsua denez, 2.000 - 5.000 ppm H2 tarteko kontzentraziotan substratoaren 

hartzitzea bat batean gelditzen da. 

Gantz-azido lurrunkorrek eragiten duten inhibizioa pH eta 

kontzentrazioaren funtzioa da. Disoziaturik ez dauden azidoak, adibidez 

CH3COOH (azetikoa) eta CH3CH2COOH (propionikoa) azidoak, toxikotasunaren 

arduradun nagusiak dira, bakterioen zelulen paretak azido horiekiko iragazkorrak 

baitira. Kontzentrazioa altuegia bada, horrek, zelularen barneko pH, presio 

osmotiko, eta beste aldagai batzuen aldaketa dakar. 7 balioko pH batean, gantz-

azido lurrunkorrak, 2.000mg/l azido azetikoaren gutxi gorabeherako 

kontzentrazioan, inhibitzaile bihur daitezke (Barnes eta Fitzgerald-ek Forster eta 

Wase editoreek argitaratu zuten Eds.Environmental Technology liburuan). 
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4 LOKATZAREN IZAERA 

Jarraian, hiri-lokatzean egon daitekeen konposizioa zehazten da. Digestio 

anaerobioa hirietako hondakin uren tratamenduetan zein konposio ezberdina 

duten industri-lokatzaren tratamenduan erabiltzen dela dakigu. Dena den, hiri-

lokatzarekin egindako digestioak modelu orokorrarekin eta tesi honetan 

aztertutako modeluekin ere bat egiten du. 

Heukelekian-ek proposatutako lokatz fresko eta digerituaren analisi 

arrunta, honako hau da: 

 Lokatz Freskoa Lokatz Digeritua 

Eterretan disolbagarria 34,5 % 8 % 

Uretan disolbagarria 10 % 5,5 % 

Alkoholetan disolbagarria 2,5 % 1,5 % 

Zelulosa / Erdizelulosa 7 % 2 % 

Lignina 6 % 8,5 % 

Proteinak 27 % 20 % 

Errautsak 24 % 56 % 

 

Frakzio nagusia, eterretan disolbagarriak diren materiak (koipekiak) dira. 

Frakzio hau nahiko ondo digeritzen da eta digestioa amaitu ondoren geratzen 

den frakzio honen zati txikia olio mineralak eta saponifikagarriezinak diren 

produktuek osatzen dute. 

Uretan disolbagarria den frakzioak, sukre, azido aminatu, azido organiko, 

almidoi, pektina eta taninoak ditu. 
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Erretxin, ezko eta alkaloideei dagokie alkoholetan disolbagarria den 

frakzioa. 

Heukelekian-ek proposatzen duen zelulosa eta erdizelulusa kantitateak 

nahiko ahulak dira. Beste autore batzuek lagina osoaren % 10 baino handiagoa 

den kantitatea proposatzen dute. 

Lignina da digestio anaerobioak erasotzen ez duen substantzia organiko 

bakarra. 

Substantzia organikoen artean proteinak beste funtsezko frakzio bat dira. 

Digerigarriak badira ere, proteinak ez dira beste elementu batzuk bezain modu 

bizkorrenean digeritzen. 

Lokatz freskoaren nitrogeno kantitatea (% 3 edo 4) nahikoa dela dirudi 

mikroorganismoen beharrak asetzeko. 

Hurrengo taulan agertzen dira hiriko araztegiko lokatzari dagozkion 

ezaugarriak eta digestio anaerobioaren prozesuan lokatzak jasaten dituen 

aldaketak: 
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5 BIOKIMIKA ETA MIKROBIOLOGIA, ONDORIOAK 

Alde batetik, erreaktore anaerobioa sistema kimikoa eta hirufasikoa dela 

pentsatu behar dugu. Fase solidoa, mikroorganismoek, solido organikoek eta 

hauspeakinek osatzen dute; fase likidoa urak eta solutuek eta fase gaseosoa, 

nagusiki, metanoak eta karbono dioxidoak. 

Erreaktore barruan gertatzen diren erreakzio asko, aurreko textuinguruan 

deskribatu eta azaldu behar ditugu oreka fisiko-kimikoak erabiliz. 

Bestalde, aintzat hartu behar dugu jarraian suertatzen diren erreakzio 

batzuk badaudela . Urrats bakoitzaren arduradunak diren mikroorganismoak 

inhibituak edo toxikatuak iizan daitezkeela ere jakin behar dugu. Orain arte, 

fenomeno horiek azaltzeko erabiltzen diren modeloak, arazoaren planteamendu 

sinpleak dira. 

Ez dugu pentsatu behar hartzidura burutzeko bide bakarra dagoenik. 

Askotan, metanogenesia “itogunea” dela hausnartu da, baina prozesua ikertzen 

den heinean, hidrolisi eta azidifikazio prozesuetan gero eta murrizketa gehiago 

aurkitu dira. 

Elementu toxiko batzuek, elkarrengandik oso bereizturik dauden usteltze 

katearen zati batzuk eragin (modu ezberdinetan) dezaketela ere kontuan hartu 

behar da. Jatorri ezberdina izan arren, kasu bakoitzean metatzen diren tarteko 

produktuak berdinak izan daitezke. 
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5. ATALA – AZTERTU DIREN INSTALAZIOETAKO DATUEN 
LABURPENA 

Digestio anaerobioko lau instalazio aztertu dira. Atal honetan laburbiltzen 

dira instalazioen ustiaketa lanen datuetatik ateratako konklusioak. 

Datu horiek hurrengo instaslazioetatik atera ditugu: 

Donostiako CEIT-ek (Centro de Estudios e Investigaciones Tecnológicas 

de Gipuzkoa) eraiki eta ustiatu zituen instalazio pilotuak. Bata digestio 

anaerobioa erregimen mesofiloan lan egiteko eraiki zen eta bestea  erregimen 

termofiloan lan egiteko. “H.U.A.-ko lokatzaren egonkortze prozesu biologikoaren 

optimizazioa biosolidoak ekoizteko” lankidetza proiektuaren barne eraiki zituzten 

instalazio pilotuak. Lankidetza proiektua Ondeo-Degrémont, S.A., Asistencia 

Tecnológica Medioambiental, S.A., Gipuzkoako Urak, S.A., Sociedad Financiera 

y Minera, S.A., Gipuzkoako Foru Aldundia eta C.E.I.T. enpresek eta erakundeek 

burutu zuten. 

Ondeo-Degrémont, S.A. enpresak diseinatu eta eraiki zuen Lleidako 

hondakin-uren araztegia. Jasotako datuak bermealdiko hilabeteetako ustiatze 

datuei dagozkie. 

Ondeo-Degrémont, S.A. enpresak diseinatu eta eraiki zuen ere 

Granollerseko H.U.A. Jasotako datuak ere bermealdiko hilabeteetako ustiatze 

datuei dagozkie. 
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1 DIGESTIO MESOFILO ETA DIGESTIO TERMOFILOAREN 
ARTEKO KONPARAZIO ESPERIMENTALA INSTALAZIO 
PILOTUEN BIDEZ 

Azterketa bibliografikoan (2. atala) eta konparazio bibliografikoan (3. atala) 

generalean onartuta dauden digestio anaerobio-termofiloaren abantaila batzuk 

ikus daitezke. Hala ere, ikerlarien artean ez dago adostasunik beste ezaugarri 

batzuk onartzeko orduan, DAT-ak DAM-arekiko dituen abantailak edo 

desabantailak kasu. Alderdi horiek hauexek dira: 

• Materia lurrunkorraren ezabaketa edo murrizketaren errendimendua 

• Metanoren ekoizpen espezifikoa 

• Frazio likidoan dagoen materia lurrunkorraren kantitatea 

• Lokatz digerituaren deshidratagarritasuna 

• Materia organikoaren gainkargen aurrean sistemak duen 

egonkortasuna 

• Digestoreak tenperatura aldaketa bizkorren aurrean duen 

sentikortasuna 

DAT eta DAM-aren arteko konparazioan konklusio zehatzagoak 

ateratzeko asmoz, lehen aipatutako “H.U.A.-ko lokatzaren egonkortze prozesu 

biologikoaren optimizazioa biosolidoak ekoizteko” lankidetza proiektuaren 

barruan plan esperimentala egin zen. Azterketa bibliografikoaren bidez lortutako 

konklusioekin osagarriak diren beste konklusio batzuk ateratzea espero dugu. 

Ondeo-Degrémont, S.A. konpainiak eskaini dizkit lankidetza proiektuaren 

emaitza esperimentalak. Ikerlan horretan, digestioko bi instalazio pilotuak (tesi 
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honen eranskin batean daude deskribaturik) paraleloan ustiatu ziren. Instalazio 

pilotu bat erregimen termofiloan burutu zen eta bestea erregimen mesofiloan. 

Digestore mesofiloak funtzio bikoitza du. Alde batetik, aurreikusitako 

emaitzekin konparatzeko erreferentzia bezala hartzen dugu, elikadurako lokatza 

“nahiko berezia” baita (Azpeitiko Badiolegiko H.U.A.-ren A–B prozesua), eta 

bestetik, erregimen egonkorrean hartutako datuak digestore termofiloan 

hartutako datuekin konparatuko ditugu. Horrela, aurreko ataletan aipatzen ziren 

puntu batzuk argitzen saiatuko gara, hain zuzen ere, azterketa bibliografikoan 

adostasun eza erakusten zuten puntu horiek. 

1.1 ENTSEGUEN BALDINTZAK ERREGIMEN GELDIKORREAN 

Digestore anaerobio-mesofiloa 1998ko urriaren 19an abiatu zen. 

Digestore anaerobio-termofiloa 1999ko urtarrilaren 15ean martxan jarri zen. 

Digestore biek, uneoro, elikadura berdina eduki dute. Elikadura, lehen-

lokatzik gabeko lokatz aktiboa soilik, A-B konfigurazioa duen tratamendu 

biologikotik atera dugu. Araztegia Badiolegiko H.U.A. (Azpeitia) da eta lokatza, 

beraz, A etapako lokatza eta B etapako lokatzaren nahasketa da. 

Kontzentrazioa, materia lurrunkorraren % 2 eta 3,7 artean mantendu da. A 

eta B faseetako lokatzen arteko materia lurrunkorraren erlazioa 0,6tik 3,5era izan 

da. Jarraian dagoen taulan, entseguetan bilatu nahi izan ditugun ustiaketa 

baldintzak azaltzen dira: 

 D. MESOFILOA D. TERMOFILOA 

L. edukitze-denbora (egun) 20 10 

Tenperatura (°C) 35 55 
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Ondorengo eranskin batean, instalazio pilotoetan egindako entseguen 

grafiko eta balio-taulak aurkezten ditugu. Eranskin horretan, neurtu diren 

parametro guztiak eta egindako errendimendu kalkuluen emaitzak azaltzen 

ditugu. 

Hiru multzotan banandu dira: 

• Digestio anaerobio-mesofiloa 

• Digestio anaerobio-termofiloa 

• Digestio mesofiloa eta termofiloaren arteko konparazioa 

Udako sasoia izan ezik (uztailaren erditik abuztuaren bukaeraraino), 

analitika gutxi egin genuelako eta mantentze lanak soilik egin zirelako, 

konparagarriak diren denboraldiak hauexek dira: 

• Digestore mesofiloa: 1998ko azaroaren 30etik 2000ko urtarrilaren 

8raino 

• Digestore termofiloa: 1999ko maiatzaren 15etik 2000ko urtarrilaren 

8raino 

1.2 ERREGIMEN GELDIKORREAN LORTUTAKO EMAITZAK 

DIGESTORE MESOFILOAREN GRAFIKOAK 

1. Materia Lurrunkorra 

Digestioak materia lurrunkorraren kantitatea nahiko era berdintsuan 

murrizten du. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

5. ATALA – AZTERTU DIREN INSTALAZIOTATIK LORTUTAKO DATUEN LABURPENA 
119 

1998ko urritik 1999ko irailera arte materia lurrunkorraren portzentajea % 

3tik % 1,75ra jaitsi zen gutxi gorabehera. Aurrerantzean, balioak % 2,5etik % 

1,4ra jaitsi ziren. 

2. Materia Guztia 

Lortutako grafikoa materia lurrunkorraren grafikoarekin bateragarria da. 

Digestoreak ez du materia mineralaren gainkargarik jasan eta, beraz, materia 

mineralak ez du digestorearen jardueran eraginik eduki. 

3. Frakzio Lurrunkorra 

Materia lurrunkorraren balioa zati materia guztiarena egiten dugunean 

lortzen dugu frakzio lurrunkorra. 

Lortutako datuak koherenteak eta logikoak dira eta ez dugu ezer arrarorik 

sumatu. Digestorearen sarrerako balioak lokatz biologikoaren balio arruntak dira 

(% 50 – 70). 

Sarrera eta irteerako balioak analizatuz gero, sistemak materia 

lurrunkorraren oldarrak indargetzeko ahalmena daukala esan dezakegu. 

Sarrerako frakzio lurrunkorraren balioek hiru puntutan jausi handia jasaten 

dute baina ez dauka irteerako balioetan eraginik. 

4. Materia Lurrunkorraren Ezabaketa 

Batezbesteko materia lurrunkorraren ezabaketa % 40an kokatzen da. % 

50 oso gutxitan gainditzen du eta % 30 edo gutxiagorainoko jaitsierak nahiko 

normalak dira. 

Parametro honek duen irregulartasunagatik, nahiko eztabaidagarria da, 

une zehatz batean, materia lurrunkorraren ezabaketa DAM-aren 

funtzionamenduaren adierazletzat hartzea. Materia lurrunkorraren ezabaketaren 
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errendimendua bat-batean jaisten denean, gainerako adierazleek ez dute ezer 

berezirik islatzen. 

5. Gantz-Azido Lurrunkorrak 

1998ko azarotik 1999ko otsailera sarrerako balioak altuak eta aldakorrak 

dira. Hori bat dator irteerako balioekin. Sisteman ahalmen indargetzailerik edota 

inertziarik ez dagoela ondorioztatzen da. 

1999ko otsailetik esperimentuen amaieraraino (udako hilabeteak izan 

ezik) sarrerako eta irteerako balioak antzekoak dira. Gainera sisteman inertzia 

pixka bat dagoela pentsa daiteke. Irteerako balioak 100 – 200 mg CH3COOH/l 

inguruan daude. 

6. Azido Azetikoa 

Lehenengo hilabeetetako sarrerak ere oso altuak eta aldakorrak dira. 

Alderantziz, irteerak egonkorrak dira eta maila onargarrietan mantentzen dira, 

200 eta 300 mg CH3COOH/l, hain zuzen ere. 

Hilabete batzuk pasa eta gero, sistema egonkortu egiten dela ematen du 

eta sarrerako gehienezko batzuk izan ezik, 200 mg CH3COOH/l maila gainditzen 

ez duten balioak lortzen ditugu. 

7. Azido Propionikoa 

Beti ez, baina askotan, azido propionikoaren sarrerako eta irteerako 

datuek igotzeko edo jaisteko daukaten joerek bat egiten dute. Egoera ona 

denean balioak 100 mg CH3COOH/l baino txigiagoak dira. 

Irteerako balioak ikusita, 1999ko urtarrilaren 7an, azido propionikoa 2.464 

mg CH3COOH/l balioraino heldu zen. Hori, gantz-azido lurrunkorrei dagokienez, 

3.642 mg CH3COOH/l maximoarekin bat dator. Dena den, azido azetikoari 

dagokionez, 281 mg CH3COOH/l igoera txikiarekin bat egiten du. 
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8. Biogasaren Ekoizpena 

Batezbesteko biogasaren ekoizpena 5 l/d-koa da. Balioak guztiz 

irregularrak dira. Egun batetik bestera aldaketa handiak daude, eta horrexegatik, 

nahiz eta neurtzeko oso parametro erraza izan, digestio anaerobioaren ibilbide 

zuzenaren adierazle txarra da. 

Instalazio pilotuetan Badiolegiko H.U.A.-ako lokatz freskoa sartu dugu. 

Jakin behar da, araztegi horretan, digestio anaerobioaren gas ekoizpena oso 

irregularra zela. 

9. Biogasaren Konposizioa 

Gasaren metanoaren portzentajea % 55 da, gutxi gorabehera. Balioak 

erlatiboki konstanteak dira. Gehienezko batzuk kenduta, aurreikusitako balioekin 

bat datoz. 

10. pHa 

1998ko urritik 1999ko maiatzera arte, balioak 7,1 eta 7,2 bitartekoan 

daude. 1999ko maiatzatik 1999 abenduraino parametroa 7,3 – 7,4 tartera igotzen 

da, nahiz eta jaitsiera puntualak egon. 

Neurri estandarrak eta egonkorrak dira eta beti funtzionamenduko ohiko 

tartean daude. 

11. Alkalinotasun Guztia 

Sarrerako 1.000 – 2.000 mg CaCO3/l balioetatik, irteerako 3.000 – 6.000 

mg CaCO3/l balioetara igarotzen gara. 

Prozesuan gertatzen ari ziren hidrolisi eta azidogenesiarengatik guztiz 

egoera normala da. 

12. OEK guztia 
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Grafikoak 40.000 eta 50.000 mg/l inguruko sarrerako balioak adierazten 

ditu. Irteerako balioak, berriz, 25.000 eta 30.000 mg/l artean daude. Materia 

lurrunkorraren ezabaketak OEK guztiaren murrizketa dakar. 

Oso ulergarria da dauzkagun OEK-ren irteerako balio horiekin, lokatz 

digerituaren loditzea ez egitea . Alde batetik deshidratatu behar dugun lokatz 

emaria murrizten dugu, baina bestetik, araztegiko harrerara bidaltzen ditugun 

itzulkinek arazo larriak sor ditzakete, eta horregatik, loditzea egiteak ez du 

merezi. Gainjalki honen NTK, amonio eta fosforoaren kontzentrazioak oso altuak 

dira. 

13. Biogasa eta Metanoa / kg ML ezabatua 

Grafiko hau biogasaren ekoizpen, biogasaren konposizio eta materia 

lurrunkorraren grafikoekin egin dugu. Horregatik, gasaren ekoizpenaren 

irregulartasuna islatzen da. 

Batezbestekoa egin ondoren, ML ezabatuaren kilogramoko biogasaren 

0,75 m3 ekoizpen balioa lortzen dugu (0,40 m3 metano ekoizpena). Balio hau, 

hirietako hondakin-uren araztegien diseinurako normalean erabiltzen den balioa 

baino baxuagoa da (0,8 – 0,9 m3 biogas/ kg ML ezabatua). 

14. Biogasa eta Metanoa / kg ML elikatua 

Era berean, gasaren ekoizpenaren irregulartasuna islatzen da. 

15. Materia Lurrunkorraren Ezabaketa eta EOK guztiaren ezabaketen 

arteko konparazioa 

Grafikoaren itxura eta lehen ikusitako bi parametroen grafikoak bat datoz. 

Lortutako balioak sentsuzkoak dira. 

OEK guztia jarraian neurtzea oso eginkizun erraza da. Hori dela eta, OEK 

guztiaren murrizketaren neurriak materia lurrunkorraren ezabaketaren neurria 
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ordezka dezakeela ere logikoa da. Kontuan eduki behar dugu materia 

lurrunkorraren ezabaketaren neurtzeak entsegu konplikatuagoak behar dituela. 

DIGESTORE TERMOFILOAREN GRAFIKOAK 

1. Materia Lurrunkorra 

Digestioak materia lurrunkorraren kantitatea nahiko era berdintsuan 

murrizten du. 

1998ko urritik 1999ko irailera arte materia lurrunkorraren portzentajea % 

3tik % 2ra jaitsi zen gutxi gorabehera. Geroago, balioak % 2,5etik % 1,7ra jaitsi 

ziren. 

Erregimen mesofiloan ibili den instalazio pilotuan baino balio altuagoak 

hauteman dira. 

2. Materia Guztia 

Digestio mesofiloan gertatzen den bezala, lortutako grafikoa materia 

lurrunkorraren grafikoarekin bateragarria da. Digestoreak ez du materia 

mineralaren gainkargarik jasan eta, beraz, materia mineralak ez du digestorearen 

jardueran eraginik eduki. 

3. Frakzio Lurrunkorra 

Materia lurrunkorraren balioa zati materia guztiarena eginez lortzen dugu 

parametro hau. 

Lortutako datuak koherenteak eta logikoak dira, eta ez dugu ezer arrarorik 

sumatzen. Balioak lokatz biologikoaren balio arruntak dira: % 50 – 70 

sarrerakoak eta % 50 – 60 irteerakoak. 

Sarrera eta irteerako balioak analizatuz gero, sistemak materia 

lurrunkorraren oldarrak indargetzeko ahalmena daukala esan dezakegu. 
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4. Materia Lurrunkorraren Ezabaketa 

Batezbesteko materia lurrunkorraren ezabaketa % 35an kokatzen da. % 

50 oso gutxitan gainditzen du eta % 20 eta % 30aren arteko balioak ugariak dira. 

Nahiko eztabaidagarria da ostera ere, digestio mesofiloan gertatzen zen 

bezala, une zehatz batean, materia lurrunkorraren ezabaketa DAT-aren 

funtzionamenduaren adierazletzat hartzea. Materia lurrunkorraren ezabaketaren 

errendimendua bat-batean jaisten denean, gainerako adierazleek ez dute ezer 

berezirik islatzen. 

5. Gantz-Azido Lurrunkorrak 

Hasierako hilabeteetan sarrerako balioak altuak eta aldakorrak dira. 

Irteerako balioak, ere, altuagoak dira. Digestio termofiloan  ez dago sistemaren 

ahalmen indargetzailerik edota inertziarik. 

Amaieran, udako hilabeteak ezik, irteerako datuak 500 mg CH3COOH/l 

inguruan daude. 

6. Azido Azetikoa 

Bai sarrerako datuetan, bai irteerako datuetan, hasierako hilabeteen 

egongaiztasuna mantentzen da. 

Hilabete batzuk pasa eta gero, behin sistema egonkortua delarik, irteerako 

balioak 100 eta 200 mg CH3COOH/l mailan daude. 

7. Azido Propionikoa 

Balioak oso ezberdinalk dira. Sarrerako eta irteerako datuek igotzeko eta 

jaisteko daukaten joerek bat egiten dute, nahiz eta sisteman indargetzeko 

ahalmenik ez ikusi. Behin sistema egonkortua, 1999ko martxotik 1999ko 

ekainera irteerako balioak sarrerakoak baino nabarmen altuagoak dira eta 100 

eta 250 mg CH3COOH/l tartean daude. 
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Digestio mesofiloan gertatzen zen bezala, azido propionikoaren maximoak 

(900 mg CH3COOH/l) gantz-azido lurrunkorren maximoekin bat datoz baina ez 

azido azetiko maximoekin. 

Beste denboraldietan, irteerako kontzentrazioak sarrerakoak baino 

altuagoak dira, nahiz eta zati batzuetan salbuespenak egon. 

8. Biogasaren Ekoizpena 

Batezbesteko biogasaren ekoizpena 4,5 l/d-koa da. Balioak guztiz 

irregularrak dira. Egun batetik bestera aldaketa handiak daude, eta horrexegatik, 

nahiz eta neurtzeko oso parametro erraza izan, digestio anaerobioaren ibilbide 

zuzenaren adierazle txarra da. 

9. Biogasaren Konposizioa 

Gasaren metanoaren portzentajea % 50 edo % 55 da, gutxi gorabehera. 

Balioak konstanteak dira eta aurreikusitakoak baino pixka bat baxuagoak. 

Aipatu behar dugu ere, digestio mesofiloan lortutako balioak baino 

baxuagoak direla. 

1999ko udan, digestio sisteman egonkortasun entseguak egin zituztenez 

(emari eta tenperaturaren aldaketak), balioek nahiko jaitsiera gogorrak eduki 

zituzten. 

10. pHa 

1999ko otsailetik 1999ko maiatzera arte, balioak 7,4 eta 7,8 bitartekoan 

zeuden. 1999ko maiatzatik 2000 urtarrilaraino parametroak 7,0 – 7,3 balioraino 

jaitsi ziren. 

Neurri estandar eta egonkorrak dira eta beti funtzionamenduko ohiko 

tartean daude 
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1999ko abuztuan elikadurako emaria murriztu egin zen eta tenperatura 

ere jaitsi zen, horren ondorioz pHa 6,2raino jaitsiz. 

11. Alkalinotasun guztia 

Sarrerako 1.000 - 2.000 mg CaCO3/l balioetatik, irteerako 3.000 - 6.000 

mg CaCO3/l balioetara igarotzen gara. 

Prozesuan gertatzen ari diren hidrolisia eta azidogenesiarengatik guztiz 

egoera normala da. 

12. OEK guztia 

Grafikoak 40.000 eta 50.000 mg/l inguruko sarrerako balioak adierazten 

ditu. Irteerako balioak, ordea, 20.000 eta 40.000 mg/l artean daude. Materia 

lurrunkorraren ezabaketak OEK guztiaren murrizketa dakar. 

13. Biogasa eta Metanoa / kg ML ezabatua 

Grafiko hau biogasaren ekoizpen, biogasaren konposizio eta materia 

lurrunkorraren grafikoekin egin dugu. Horregatik, grafiko honetan gasaren 

ekoizpenaren irregulartasuna islatzen da. 

Batezbestekoa egin ondoren, ML ezabatuaren kilogramoko 0,75 m3 

biogasaren ekoizpena eta 0,40 m3 metanoren ekoizpena lortzen dugu. 

14. Biogasa eta Metanoa / kg ML elikatua 

Era berean, gasaren ekoizpenaren irregulartasuna islatzen da. 

15. Materia Lurrunkorraren Ezabaketa eta EOK guztiaren ezabaketen 

arteko konparazioa 

Digestio termofiloan, ere, grafikoaren itxura eta lehen ikusitako bi 

parametroen grafikoak bat datoz. Lortutako balioak sentsuzkoak dira. 
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DIGESTORE MESOFILO ETA TERMOFILOAREN KONPARAZIO 
GRAFIKOAK 

1. Materia Lurrunkorra 

DAT-an daukagun sarrerako materia lurrunkorraren ehunekoa, DAM-an 

baino altuagoa da. Salbuespenak izan ezik, balioen diferentziak, portzentajeetan, 

% 0,15etik % 0,25era dira. 

2. Solido Guztiak 

Materia lurrunkorraren datuekin bat eginik, DAT-an solido guztien balioak 

DAM-an baino altuagoak dira. 

3. Frakzio Lurrunkorra 

Materia lurrunkorra zati solido guztiak eginda ateratzen dugun parametroa 

denez, DAT-an frakzio lurrunkorra DAM-an baino altuagoa da. 

4. Materia Lurrunkorraren Ezabaketa 

Orokorki, DAM-an materia lurrunkorraren ezabaketa DAT-an baino 

altuagoa da. Salbuespen batzuk kenduta, materia lurrunkorra ezabatzerakoan 

nabarmena da erregimen mesofiloan dabilen instalazio pilotoak duen 

nagusitasuna, digestioa erregimen termofiloan dabilenarekin konparatuz. 

5. Materia Lurrunkorraren ezabaketan dauden aldeak 

Maximoak bezala agertzen diren salbuespenak salbu, digestio 

mesofiloaren aldeko diferentzia txikia dago, % 5 eta % 10 artean. 

6. Gantz-Azido Lurrunkorrak 

Gauza bitxia gertatzen da. Digestio mesofiloan, gantz-azido lurrunkorren 

balioek beheranzko joera badaukate ere, digestio termofiloan, azido hauen 

irteerako balioak sarrerakoak baino altuagoak dira. 
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Aurrekoa, DAT-an fase metanogenesikoa DAM-an baino gutxiago 

garatzen delako liteke. Horrek azalduko luke DAM-an materia lurrunkorraren 

ezabaketa zergatik den altuagoa DAT-arekin alderatuz. 

7. Azido Azetikoa 

Digestio bietan irteerako eta sarrerako kontzentrazioak antzekoak dira. 

DAT-ko irteerako balioak DAM-koak baino pixka bat altuagoak dira,  

8. Azido Propionikoa 

Parametro honetan ere, digestio termofiloaren irterako datuak digestio 

mesofiloaren irteerakoak baino altuagoak dira. 

9. Biogasaren Produkzioa 

Grafikoak oso irregularrak dira eta ez dago konparatzeko modurik. 

DAT-ko ekoizpena, DAM-koa baino pixka bat baxuagoa da. 

10. Biogasaren Konposizioa 

DAT-ko balioak digestio anaerobio-mesofilokoak baino apur bat txikiagoak 

dira. 

DAT-an, udako sasoian sistemaren egonkortasun entseguak egiteagatik 

(tenperatura jaitsiera eta emari murrizketak), balioek jaitsiera nabarmena 

daukate. 

11. pHa 

DAT eta DAM-aren artean ezin dezakegu erlaziorik hauteman. Batzutan, 

pHa digestio termofiloan altuagoa da eta bestetan, digestio mesofiloan gertatzen 

da. 

12. Alkalinotasun Guztia 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

5. ATALA – AZTERTU DIREN INSTALAZIOTATIK LORTUTAKO DATUEN LABURPENA 
129 

Digestio anaerobio mesofiloan edo termofiloan alkalinotasun guztiaren 

joerak eta balioak oso antzekoak dira 

13. OEK guztia 

DAM-an eta DAT-an prozesuak oso paraleloak dira. DAT-aren irteerako 

balioak DAM-ekoak baino altuagoak dira. Hori, digestio termofiloan materia 

lurrunkorraren ezabaketa gutxiago dagoelako azal daiteke. 

14. Biogasa / kg ML ezabatua 

Prozesu biak oso parekatuta daude. Hala eta guztiz, DAT-ak balio 

altuagoak ditu. Gas ekoizpena berdina izanda, DAT-an materia lurrunkor 

gutxiago ezabatzen denez, koefizientea altuagoa da. 

Dena den, grafiko biak oso irregularrak dira. 

15. Metanoa / kg ML ezabatua 

Grafiko biak oso antzekoak dira. 

16. Biogasa / kg ML elikatua 

Grafiko biak oso antzekoak dira. 

17. Metanoa / kg ML elikatua 

Grafiko biak oso antzekoak dira. 

18. NTK 

Digestore mesofilo eta termofiloen irteeran eta sarreran oso balio 

antzekoak daude 

Aipagarria da sarreran, irteeran baino balio maximo gutxiago daudela. 

Horrek adierazten du digestore mesofiloak termofiloak baino ahalmen 

indargetzaile gehiago duela. 
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Batezbesteko balioak 2.000 - 2.500 mg N/l inguruan daude. 

19. Amonio Iragazia 

Irteerako balioak nabarmen igo dira. Bi digestoreetako irteerak antzekoak 

dira. 

Balioak, sarreratik irteerara, 200 - 700 mg N/l neurritik 800 - 1.400 mg N/l 

neurrira igo dira. 

20. OEK guztiaren ezabaketa 

Digestio mesofiloa digestio termofiloa baino eraginkorragoa dela 

erakusten du OEK guztiaren ezabaketak. DAM-ko errendimenduak % 30 – 50an 

kokatzen dira, aldiz, DAM-koak % 20 – 40an daude. 
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DIGESTORE MESOFILOA ETA TERMOFILOA – LABURPEN TAULA 

Grafikoetatik lortutako datuen laburpen bezala, jarraian dagoen taula egin 

dugu: 

 DIGESTORE 
MESOFILOA 

DIGESTORE 
TERMOFILOA 

Lik. edukitze-denbora (egun) 20 10 

Karga organikoa (KgML·m-3·d-1) 1-1,85 2-3,7 

ML ezabaketa(%) 40-50 35-45 

pH 6,9-7,5 6,9-7,3 

m3 biogas/Kg ML ezabatua 0,5-1,5 0,70-1,75 

m3 CH4/Kg ML ezabatua 0,3-0,8 0,4-0,9 

m3 biogas/Kg ML elikatua 0,2-0,5 0,2-0,5 

m3 CH4/Kg MV elikatua 0,15-0,3 0,15-0,3 

CH4 (%) 50-60 45-60 

Gantz-azido lurrunkorrak 
(mg azetiko/l) 

200-1.300 200-1.300 

Azetikoa (mg azetiko/l) 100-300 200-300 

Alkal. guztia (mg CaCO3/l) 3.200-5.800 3.200-5.600 

NH4 (mgN/l) 900-1.300 900-1.400 

NTK (mgN/l) 1.750-2.700 1.800-2.700 

OEK guztia (mg OEK/l) 26.000-32.000 30.000-40.000 

 

Taula honetan, parametroen irteerako aldatze-tarteak erakutsi dira. 

Sarrerako edo elikadurako datuak ez dira agertzen, zeren eta egun batetik 
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bestera kontzentrazio aldaketa handiak gertatzen dira eta elikadura berdina da bi 

digestoreentzako (eranskinetako grafikoetan ikus daitekeenez). 

Konklusioak: 

Aurreko taulan ikusita edo grafikoetan hautemandako tendentziak ikusita, 

honako hau ondoriozta dezakegu, bibliografiak adostasun eza erakutsi duen 

puntuei dagokienez: 

• 20 eguneko likidoen edukitze-denborarekin, DAM-an materia 

organikoaren ezabaketa (ML bezala), denboraldi gehienetan, DAT-an 

baino handiagoa da (DAT-an 10 eguneko likodoen edikitze-denbora 

dago). 

• DAT-an ML ezabatua kilogramoko gasaren ekoizpena DAM-an baino 

handiagoa da. DAT-an eta DAM-an lortzen dugun biogasaren metanoren 

ehunekoa antzekoa da, horregatik digestio termofiloan CH4 ekoizpena ML 

ezabatua kilogramoko handiagoa da. Digestio termofiloan ML ezabaketa 

txikiagoa denez, digestio mota bietan metanoren ekoizpena ML elikatua 

kilogramoko antzekoa da. 

• Lokatzaren Kjeldahl nitrogenoa eta amonioa kantitate handietan 

agertzen dira. Kasu bietan balioak antzekoak dira. 

• Instalazio pilotuek erakusten dute digestio termofiloa digestio 

mesofiloaren lehiakidea izan daitekeela, baita eskala industrialean ere. 

1.3 DAT / DAM KONPARAZIOAREN AZKEN LABURPENA 

Digestio anaerobio-mesofiloa eta anaerobio-termofiloaren arteko 

konparazioaren laburpen bezala, ondoko taula egin dugu. Taulan, bibliografian 

adostasuna daukaten puntuei buruzko konklusioak (B bezala taulan) agertzen 
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dira. Bibliografian desadostasuna daukaten puntuei dagokienez (E bezala 

taulan), konprobazio bezala egindako entsegu esperimentaletatik ateratako 

konklusioak jarri ditugu. 

Hala ere, jakiteko bi prozesuen artean zein den abantailarik handiena 

dakarrena, hondakin-uren araztegiko ingeniaritzako benetako datuekin egin 

behar den ebaluazio ekonomikoa egiteke dago. 

 

 

ARLOA PARAMETROA DAM DAT 
Germen patagenoen 
ezabaketa 

 Abantaila – B PROZESUAREN 
HELBURUAK 

ML ezabaketa ( %) Abantaila – E  
Lik. edukitze-denbora  Abantaila – B 
Karga organikoa  Abantaila – B INBERTSIO 

KOSTUAK 
 % solidoak elikaduran = B = B 
Tenperatura = B = B 
Metanoren ekoizpena / 
Kg ML elikatua 

= E = E 

Itzulkin solidoak :    
 - OEK azkena, inertea Abantaila – E  
 - OEK biodegr./NTK  Abantaila – E 

USTIAKETA 
KOSTUAK 

Deshidratagarritasuna  Abantaila – E 
Aparrak  Abantaila – B 
Gainkargak = E = E 
Tenperatura kolpeak = E = E 
Inhibizioak = B = B 

USTIAKETA 
ARAZOAK 

Usaina Abantaila – B  
 
= Abantailen aldetik antzekoak 
B – Bibliografiaren arabera 
E – Egiaztapen esperimentala 
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2 LLEIDAKO H.U.A. 

Ikerlanerako Lleida eta Granollerseko araztegien datuak erabili ditugu. 

Datu horiek Ondeo-Degrémont, S.A. enpresak eman dizkigu eta abiarazte- eta 

berme-aldien zehar batu ditugu instalazioen ustiaketa lanetan. Araztegiak, 

Ondeo-Degrémont, S.A. konpainiak, berak, eraiki zituen. 

Hirietako hondakin-uren araztegi gehienetan bezala, instalazio bi hauek 

enpresako errentagarritasun eta lehiakortasun errealitatean ustiatuak izan dira 

eta ez ikertzaileen ikuspuntutik. Horregatik, bi araztegietan, datu batzuk 

estrapolatu behar izan dira, edo bestela, hartu diren neurrien maiztasuna ez da 

izan nahi genuena, ikerketa zientifiko batentzat. 

Lleidako H.U.A.-n zein Granollerseko H.U.A.-n ustiatze lanak burutzeko 

aurrekontua oso murriztua izan da (jakina, aurrekontu hori ez zegoen pentsatuta 

lokatzaren digestio anaerobioaren funtzionamenduari buruz egin litezkeen 

ikerlanak ordaintzeko). 

Digestio biak mesofiloak dira, karga handiz lan egiteko diseinatuta daude 

eta etapa bakarra daukate. Digestio instalazioa eta gero dagoen tankea ez da 

kontuan hartu, lokatza deshidratazio prozesura bidali baino lehen ontzia biltegia 

baita, besterik ez. 

Eduki ditugun aukera guztien artean, bildu eta aztertzeko interesgarrienak 

iruditu zaizkigun datuak eta parametroak, hauexek izan dira: 

• H.U.A.-aren eskema orokorra. 

• Digestioaren bolumena. 

• Digestore bakoitzaren lokatz emaria. 

• Lokatz fresko eta digerituaren tenperatura. 
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• Lokatz fresko eta digerituaren pHa. 

• Digestore bakoitzaren sarrera eta irteerako materia lurrunkorra. 

• Digestore bakoitzaren sarrera eta irteerako lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestore bakoitzaren gantz-azido lurrunkorrak. 

• Digestore bakoitzaren alkalinotasuna. 

 

Lortutako datuak 

Datuak 1995eko urtarriletik 1999ko martxora arte bildu ditugu. 

Instalazioak 5000 m3-ko digestio bolumen osoa du eta bi digestoretan 

banatuta dago (A eta B). 

A eta B digestoreentzat, datuen laburpen banatua egin dugu. 

Laburpenetan, honako parametro hauen hileko batezbestekoak agertzen 

dira: 

• Materia lurrunkorraren karga (kg ML·m-3·d-1). 

• Likidoen edukitze-denbora. 

• Gantz-azido lurrunkorrak eta alkalinotasunaren arteko erlazio 

maximoa, minimoa eta batezbestekoa. 

• pHa. 

• Materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentaje maximoa, minimoa 

eta batezbestekoa. 
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Datu guztiak sartu dira dagokion eranskinean. Datuak taula eta 

grafikoetan ipinita, eta laburbildu gabe, agertzen dira. 

Araztegiaren datuak, orokorrean: 

• Tratamendu biologikoko ur-emaria. 

• Lehen-lokatzaren emaria. 

• Lokatz biologikoaren emaria. 

 

Digestore bakoitzaren datuak: 

• Digestio sarrerako lokatzaren emaria. 

• Digestio irteerako lokatzaren emaria. 

• Digestio sarrerako lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Likidoen edukitze-denbora. 

• Materia lurrunkorraren karga. 

• Digestio irteerako lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestio irteerako materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Digestore barruko lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestore barruko materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Digestore barruko gantz-azido lurrunkorrak, azido azetikoaren 

milibaliokide bezala adierazita. 
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• Digestore barruko alkalinotasun guztia, CaCO3 milibaliokide bezala 

adierazita. 

• VFA/Alk. erlazioa (Volatile Fatty Acids – Gantz-azido lurrunkor / 

Alkalinotasuna) 

• pHa. 

• Materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea. 

 

Konklusioak 

• A digestorean zein B digestorean pHa eta materia lurrunkorraren 

ezabaketa portzentajearen jarduerak antzekoak dira. Hala eta guztiz ere, 

pHaren jarduerak ML ezabaketa portzentajearekiko atzerapen txikia du. 

Horregatik, ezin dugu erabili hileko batezbesteko pHa digestioaren 

errendimenduetan gertatuko diren aldaketak antzemateko. pHaren 

neurriak materia lurrunkorraren ezabaketan jadanik izandako gorabeherak 

adierazteko erabil daitezke, soilik. 

• Ezin dezakegu esan A digestorean, hileko batezbesteko pHa eta 

gantz-azido lurrunkorren ezabaketa / hileko batezbesteko alkalinotasuna 

erlazioaren artean harremanik dagoenik. 

• B digestioan, hileko batezbesteko pHa eta gantz-azido lurrunkorren 

ezabaketa / hileko batezbesteko alkalinotasuna erlazioaren artean 

harremana badagoela esan daiteke. Dena den, baieztapen hori ez da oso 

fidagarria, pHa balio normaletan dago (7,1 eta 7,8) eta VFA/Alk. erlazioa 

balio altuetan mantentzen da (0,12 eta 0,27). 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

5. ATALA – AZTERTU DIREN INSTALAZIOTATIK LORTUTAKO DATUEN LABURPENA 
138 

• Eguneroko balioekin egindako hileroko grafikoetan irteerako materia 

lurrunkorraren portzentajea eta sarrerako materia lurrunkorraren 

portzentajea bateratuta daudela nabarmena da. Materia lurrunkorraren 

irteerako balioetan argi geratzen da sarrerako maximoen indargetzea. 

• Ezabaketaren kalkulua egun bereko balioekin egiten da materia 

lurrunkorraren irteerako eta sarrerako neurriak erabiltzen eta digestio 

prozesuak duen ahalmen indargetzailea ez da kontuan hartzen. Hori dela 

medio, materia lurrunkorraren ezabaketaren neurriak ez dira oso 

fidagarriak. Oso irregularrak agertzen zaizkigu hileroko grafikoak (egunez 

eguneko datuak dauzkaten grafikoak). 

• Bi digestoretako hileroko grafikoek, pHaren balioak nahiko egonkorrak 

direla erakusten dute. Horrek, beranduago, prozesuaren 

egonkortasunaren ideia azaltzen digu. Hilabete bakoitzean daukagun 

aldaketa maximoa, inoiz ez da pHaren unitatea baino handiagoa. 

• Aurreko grafiko berdinetan, VFA/Alk. erlazioaren balioak oso 

ezberdinak direla ikusten dugu, eta salbuespenak salbu, 0,35 balioa baino 

txikiagoak dira. 

• Digestioaren sarrerako lokatzaren kontzentrazioaren balioak nahiko 

baxuak direla azpimarratu behar dugu. Kontzentrazioen batezbestekoak 

30 g/l eta 50 g/l artean daude, hortaz, materia lurrunkorraren kargaren 

balioak ere txikiak dira (1etik 1,5era kg ML·m-3·d-1). Ikertutako hilabeteetan 

digestioa bikain dabilela esan daiteke, baina ikusteke dago digestore 

hauek nola egingo luketen lan diseinuko kargaz, eta hori aztertzea oso 

interesgarria litzateke. Diseinuko ohiko karga 2,10 kg ML·m-3·d-1 izaten da. 

• Neurketak egiterakoan akats kontzeptuala sumatzen dugu. 

Parametroak neurtu zirenenan, talde ustiatzaileak digestore barruan eta 

irteeran dauden neurriak ezberdintzen du, bai materia lurrunkorraren 

portzentajea bai lokatzaren neurria zehazterakoan. Definizioz, digestio 
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anaerobioa nahaste osoko prozesua izanik, bi balioek, barrukoak eta 

irteerakoak berdinak izan beharko lukete. 
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LLEIDAko Hondakin-uren araztegia 

 A Digestorea 
 Btb. Eduk. Denb. ML btb. Karga %ML ezab. %ML ezab. %ML ezab.

 egunak kgML/m3/d VFA/Alk max VFA/Alk min VFA/Alk btb. pH Max Min Batezb. 

          
95eko otsaila 22,32 1,30         60 15 44 
95eko martxoa 22,97 1,28         66 20 47 
95eko apirila 27,29 1,23         56 30 45 
95eko maiatza 24,15 1,37       7,19 60 13 43 
95eko ekaina 17,39 1,51       7,09 80 12 39 
95eko uztaila 21,72 1,31       7,26 60 20 34 
95eko abuztua 21,75 1,00       7,18 50 10 23 
95eko iraila 17,43 1,20       7,09 60 10 47 
95eko urria 20,21 0,67       7,77 72 57 65 
95eko azaroa 31,94 1,16 0,16 0,03 0,08 7,65 70 20 47 
95eko abendua 51,71 1,68 0,12 0,09 0,10 7,65 50 10 32 
96ko urtarrila 23,76 1,61 0,27 0,07 0,11 7,51 65 30 45 
96ko otsaila 22,92 1,53 0,19 0,07 0,11 7,76 70 40 60 
96ko martxoa 26,24 1,46 0,15 0,08 0,12 7,46 70 45 57 

          

Batezbest. 25,13 1,31 0,18 0,07 0,10 7,42 63,5 23,7 44,9 

Maximoa 51,71 1,68 0,27 0,09 0,12 7,77 80 57 65 

Minimoa 17,39 0,67 0,12 0,03 0,08 7,09 50 10 23 
 

 B Digestorea 
 Btb. Eduk. Denb. ML btb. Karga %ML ezab. %ML ezab. %ML ezab.

 egunak kgML/m3/d VFA/Alk max VFA/Alk min VFA/Alk btb. pH Max Min Batezb. 

          
95eko otsaila 26,24 6,41               
95eko martxoa 22,92 6,37         65 16 45 
95eko apirila 23,76 6,34         58 20 47 
95eko maiatza 51,71 6,62       7,21 60 13 47 
95eko ekaina 31,94 6,44       7,08 60 18 38 
95eko uztaila 20,21 6,42       7,24 60 20 39 
95eko abuztua 26,07 0,83       7,23 48 10 34 
95eko iraila 21,23 1,03       7,48 44 21 35 
95eko urria 26,27 0,51       7,79 73 60 67 
95eko azaroa 38,36 0,97 0,17 0,08 0,12 7,82 53 40 48 
95eko abendua 60,88 1,41 0,17 0,15 0,16 7,81 55 15 41 
96ko urtarrila 25,90 1,35 0,26 0,07 0,12 7,47 64 20 42 
96ko otsaila 28,03 1,23 0,19 0,07 0,12 7,60 80 30 60 
96ko martxoa 26,05 1,56 0,15 0,07 0,11 7,51 70 30 54 

          

Batezbest. 30,68 3,39 0,19 0,09 0,12 7,48 60,8 24,1 45,9 

Maximoa 60,88 6,62 0,26 0,15 0,16 7,82 80 60 67 

Minimoa 20,21 0,51 0,15 0,07 0,11 7,08 44 10 34 
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pH - % ML ezabaketa Konparazioa - LLEIDAKO H.U.A.
A DIGESTOREA
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pH - %ML ezabaketa Konparazioa -  LLEIDAKO H.U.A.
B DIGESTOREA
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3 GRANOLLERSEKO H.U.A. 

Eduki ditugun aukeren artean, aurreko puntuan aipatu bezala, hauexek 

izan dira bildu eta aztertzeko interesgarrienak iruditu zaizkigun datuak eta 

parametroak: 

• H.U.A.-aren eskema orokorra. 

• Digestioaren bolumena. 

• Lokatz fresko eta digerituaren pHa 

• Digestore bakoitzaren sarrera eta irteerako materia lurrunkorra. 

• Digestore bakoitzaren sarrera eta irteerako lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestore bakoitzaren gantz-azido lurrunkorrak. 

• Digestore bakoitzaren alkalinotasuna. 

 

Lortutako datuak 

Datuak 1998ko apiriletik 1999ko martxora arte bildu ditugu. 

Instalazioak 10.000 m3-ko digestio bolumen osoa du eta bi digestoretan 

banatuta dago (A eta B). 

Gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko erlazio maximo, 

minimo eta batezbestekoei eta barruko pHari dagokienez, hilabeteko 

batezbesteko datuen laburpen banatua egin dugu A eta B digestoreentzat. 
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Hilabeteka laburbildu diren beste parametroak bi digestoreentzat bateratu 

dira. Parametro hauek sarrerako batezbesteko pHa eta materia lurrunkorraren 

ezabaketa portzentaje minimo, maximo eta batezbestekoa dira. 

Datu guztiak sartu ditugu dagokion eranskinean. Datuak taula eta 

grafikoetan ipinita, eta laburbildu gabe , agertzen dira. 

Araztegiaren datuak, orokorrean: 

• Tratamendu biologikoko ur-emaria. 

• Digestio sarrerako lokatzaren kontzentrazioa 

• Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Digestio sarrerako pHa. 

• Digestio irteerako lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestio irteerako materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Digestio prozesuko materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea 

Digestore bakoitzaren datuak: 

• Digestore barruko lokatzaren kontzentrazioa. 

• Digestore barruko materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Digestore barruko gantz-azido lurrunkorrak, azido azetikoaren 

milibaliokide bezala adierazita. 

• Digestore barruko alkalinotasun guztia, CaCO3 milibaliokide bezala 

adierazita. 

• VFA/Alk. erlazioa (Volatile Fatty Acids – Gantz-azido lurrunkor / 

Alkalinotasuna) 
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• pHa. 

 

Konklusioak 

• Jarduera ez da Lleidako H.U.A.-an bezain argia, baina A digestorean 

zein B digestorean pHa eta materia lurrunkorraren ezabaketa 

portzentajearen jarduerak antzekoak direla esan dezakegu. pHaren 

jarduerak ere ML ezabaketa portzentajearekiko atzerapen txikia du. 

Horregatik hileko batezbesteko pHa ezin dugu erabili digestioaren 

errendimenduetan gertatuko diren aldaketak antzemateko. Materia 

lurrunkorraren ezabaketan jadanik izandako gorabeherak adierazteko 

erabil daitezke pHaren neurriak soilik. 

• Gantz-azido lurrunkorrak – alkalinotasuna (VAF / Alk.) erlazioak eta 

materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajeak ez daukate zer ikusirik. 

• Bi digestoreetan, hileko batezbesteko pHa eta gantz-azido lurrunkorren 

ezabaketa / hileko batezbesteko alkalinotasuna erlazioaren artean 

harremanik dagoenik ezin dezakegu esan. 

• Lleidako H.U.A.-an gertatzen zen bezala, eguneroko balioekin 

egindako hileroko grafikoetan irteerako materia lurrunkorraren 

portzentajea eta sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea bateratuta 

daudela nabarmena da. Materia lurrunkorraren irteerako balioetan argi 

geratzen da sarrerako maximoen indargetzea. 

• Ezabaketaren kalkulua egun bereko balioekin egiten da materia 

lurrunkorraren irteerako eta sarrerako neurriak erabiltzen eta digestio 

prozesuak duen ahalmen indargetzailea ez da kontuan hartzen. Hori dela 

medio, materia lurrunkorraren ezabaketaren neurriak ez dira oso 
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fidagarriak. Oso irregularrak agertzen zaizkigu hileroko grafikoak (egunez 

eguneko datuak dauzkaten grafikoak). 

• Bi digestoretako hileroko grafikoetan, pHaren balioak, Lleidako H.U.A.-

an bezain egonkorrak direla erakusten da. Balioak apur bat baxuagoak 

dira, eta beti, onargarria den pH tarte batean sartuta daude: 7,2 – 7,7. 

• Aurreko grafiko berdinetan, VFA/Alk. erlazioaren balioak oso 

ezberdinak eta baxuak direla egiaztatzen dugu, eta salbuespenak salbu, 

0,1 balioa baino txikiagoak dira. Kasu honetan, hain baxuak diren balio 

horiek sistemaren egonkortasuna adierazten digute. 

• Lleidako H.U.A.-an gertatzen zen bezala, digestioaren sarrerako 

lokatzaren kontzentrazioaren balioak baxuak direla azpimarratu behar 

dugu. Kontzentrazioen batezbestekoak 30 g/l eta 45 g/l artean daude, 

hortaz, materia lurrunkorraren kargaren balioak txikiak dira. Ikertutako 

hilabeteetan digestioa bikain dabilela esan daiteke, baina ikusteke dago 

digestore hauek nola egingo luketen lan diseinuko kargaz, eta hori ikustea 

oso interesgarria litzateke. Diseinuko ohiko karga 2,10 kg ML·m-3·d-1 

izaten da. 

• Honetan ere neurketak egiterakoan akats kontzeptuala sumatzen 

dugu. Parametroak neurtu zirenenan, talde ustiatzaileak digestore barruan 

eta irteeran dauden neurriak ezberdintzen du, bai materia lurrunkorraren 

portzentajea bai lokatzaren neurria zehazterakoan. Definizioz, digestio 

anaerobioa nahaste osoko prozesua izanik, bi balioek, barrukoak eta 

irteerakoak berdinak izan beharko lukete. 
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GRANOLLERSeko hondakin-uren araztegia 

  A Digestioa %ML ezab. %ML ezab. %ML ezab.
 pH sar. VFA/Alk Max VFA/Alk Min VFA/Alk Btb pH Max. Min. Batezb. 
         

98ko abuztua 6,46 0,55 0,11 0,30 7,46 35 5 25 
98ko iraila 6,59 0,10 0,07 0,09 7,61 50 22 42 
98ko urria 6,41 0,05 0,04 0,04 7,58 53 38 44 
98ko azaroa 6,37 0,39 0,04 0,15 7,41 45 27 36 
98ko abendua 6,34 0,37 0,05 0,10 7,48 56 34 47 
99ko urtarrila 6,62 0,06 0,04 0,05 7,49 52 31 42 
99ko otsaila 6,44 0,07 0,04 0,05 7,51 63 50 47 
99ko martxoa 6,42 0,07 0,04 0,05 7,57 50 33 38 

         
Batezbest. 6,46 0,21 0,05 0,10 7,51 50,5 30,0 40,1 
Maximoa 6,62 0,55 0,11 0,30 7,61 63 50 47 
Minimoa 6,34 0,05 0,04 0,04 7,41 35 5 25 

 

  B Digestioa %ML ezab. %ML ezab. %ML ezab.
 pH sar. VFA/Alk Max VFA/Alk Min VFA/Alk Btb pH Max. Min. Batezb. 
         

98ko abuztua 6,46 0,55 0,13 0,30 7,42 35 5 25 
98ko iraila 6,59 0,23 0,16 0,20 7,43 50 22 42 
98ko urria 6,41 0,10 0,07 0,08 7,41 53 38 44 
98ko azaroa 6,37 0,10 0,05 0,06 7,30 45 27 36 
98ko abendua 6,34 0,10 0,03 0,06 7,32 56 34 47 
99ko urtarrila 6,62 0,07 0,04 0,05 7,31 52 31 42 
99ko otsaila 6,44 0,06 0,03 0,05 7,35 63 50 47 
99ko martxoa 6,42 0,07 0,04 0,05 7,44 50 33 38 

         
Batezbest. 6,46 0,16 0,07 0,11 7,37 50,5 30,0 40,1 
Maximoa 6,62 0,55 0,16 0,30 7,44 63 50 47 
Minimoa 6,34 0,06 0,03 0,05 7,30 35 5 25 
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6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO 
ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

Instalazio pilotuetako eta Lleida eta Granollerseko H.U.A.-etako digestioan 

zenbakizko datuak aztertuz aparte, doktore-tesiaren azken atal honetan eta 

konklusio bezala, abiaratze prozedurak eta ustiatze metodoak aztertu ditugu. 

Azterketa honetatik H.U.A.-ko hiri-lokatzaren digestio anaerobio mesofiloaren 

ustiaketa lanen eta gestioaren optimizaziorantz bideratutako konklusioak atera 

ahal izan ditugu. 

Gure iritziz, digestio anaerobioaren gestioan prozesu industrial osoa sartu 

behar dugu; hain zuzen ere, eraikitzaileak digestoreak martxan jartzen dituenetik, 

bezeroak digestore hauek uztiatzen ditueneraino. 
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1 DIGESTOREAREN ABIARAZTEA 

Digestorea betetzeko unean, beste instalazio bateko lokatzarekin 

intseminatzen ez baldin badugu, hartzidura azidoa garatzen hasten da. pHak 

gora egiten du nahiko denbora luzea igarotzean, 2 edo 3 hilabete, eta hartzidura 

metaniko-alkalinoak gauzatzeari ekiten dio. 

Digestioa abiaraztean lokatz freskoa daukagu soilik digestore barruan. 

Une horretan likidotze fasea da posible den bakarra. Fase hau garatzen doan 

heinean, gantz-azido lurrunkorrak ekoizten dira, pHa jeisten da eta bakarrik 

hartzidura azidoak gerta daitezke. Hartzidura hauek nahiko geldoak izanik 

hidrolisiaren produktuak metatzen dira. Hori dela eta, hidrolisiaren produktu 

hauen gehiegizko kantitateak hartzidura metanikoak, edo septikoak deiturikoak, 

oztopatzen ditu. 

Heltze-aldia bukatzerakoan, hartzidura metanikoa gara daiteke, motela 

hasiera batean ph-a baxua baita. pHa igotzen den neurrian hartzidurak aurrera 

egingo du. Oxigenoa, nitratoak edo sulfatoak antzeko oxidanteak, sulfuroak etab. 

bezalako elementu edo konposatuen emari handiak organismo metanikoen 

inhibitzea ekar liteke, eta ondorioz fase azidora itzuli. Digestorea azkarregi 

husten baldin bada fase azidora Itzultze hori gerta daiteke ere, zeren une 

horretan sartzen dugun lokatz freskoaren kopurua handiegia da geratzen diren 

lokatz digerituekin konparatuz. 

Lokatz freskoa ondo irabiatzen eta loditzen bada likidotze prozesua 

errazten da. Prozesu horrek, organismo metanikoek beharrezko duten elementu 

baliokideak ematen ditu eta ondorioz hobeto gertatzen da digestioaren 

aktibazioa. 

Bakarrik saponifikagarriak diren gorputz gantzatsuak digeri daitezke. 

Ezinezkoa litzateke, esate baterako, nagusiki olio mineralak dituen lokatzaren 

digestioa abiarazten ahalegintzea. 
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1.1 ENTSEGU HIDRAULIKO ETA MEKANIKOAK 

Digestoreak bete baino lehen, eraikinen barneko ikuskatze zehatza egin 

behar dugu eta baita ere lokatzaren sartu-irten eremua miatu. Digestoreak 

aurretik aztertuz materialen batek kanalizazioa oztopatzea ekidingo dugu, horrek 

digestore baten edo batzuen hustea baitlekarke. 

Balbula guztiek probatuak izan behar dute. Akatsak dituztenek, txikiak 

izanda ere, desmuntatuak eta konponduak izan behar dute, eta behar izanez 

gero aldatuak. 

Arriskuak gutxitzeko, kanalizazioak probatu behar dira. Horrela beraien 

jario egokia egiaztatuko da. Ur garbiarekin estankotasun entseguak aurreikusi 

behar dira egiaztatze hori egiteko. Era berean, urez beteriko digestoreetan, 

irabiatze gailua probatuko dugu. Digestoreak irekita egonda irabiaketa aztertu 

behar dugu aire-konpresoreak martxan jarriz. Berotze-zirkuitua (hargunea eta 

irtengunea) zein digestore eta gasometroen presio balbulak (presioz eta 

depresioz) aztertuko ditugu. 

1.2 ESTANKOTASUNAREN PRESIOZKO ENTSEGUAK 

Digestoreak itxi egingo ditugu oraindik urez beteta edukirik, eta jarraian 

irabiatze konpresore baten laguntzarekin (hargunea atmosferari ipinita) edo 

lantegiko konpresore batekin, gasometroa lan punturainoko presioan jarraraziko 

dugu. Gasometroa kanpai itxurakoa bada, gaserako kanpaiaren murgiltzea 

(hasieran 16 cm-tik 17 cm-tara) balbulen presioa baino 4 cm-tik 3 cm-tara 

txikiagoa dela egiaztatu behar dugu. Balbula horiek ia beti 20 g/cm-ko taran 

zehazten dira. Ihesik ez badago, gasometroaren posizioa altua izango da 

(onargarria da zentimetro gutxi batzuetako jaitsiera 24 ordu igaro ondoren). 

Horrela ez balitz, zera egin behar da: hala belarriaren laguntzaz nola xaboi uren 
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laguntzaz ihesak ondo konpondu, bereziki kupulan. Lana arintzeko, presiozko 

gasa duten balbulen azterketa guztiak, zein purgarako ontzien ikuskapenak, 

araztutako urez beteaz egin ditzakegu, horrek akatsen bilaketa errazten duelarik. 

Egiaztapen horiek egin ondoren, instalazioak atmosferan jarriko ditugu, 

bai eta ur garbia hustu ere. Dena den, irabiatuta egongo diren digestore 

guztietan gutxi gorabehera uraren % 40 utziko dugu. Bigarren-digestorea ez 

bada irabiatuta egon behar, oso-osorik hustu ahal izango dugu. 

1.3 LOKATZEZ BETETZEA 

1.3.1 UR BEROTUZ BETETZE PARTZIALA 

Estankotasun entseguak egin ondoren uraren % 40 digestorean mantendu 

behar dugu. Ur kantitate hori 35 °C-ko ingurutan berotu beharko da, fuel, 

propano, butano edo gas naturalarekin. 

1.3.2 LEHEN-LOKATZAREKIN BETETZEA 

Hastapenean bi parametro hauek kontuan izan behar ditugu: 

a) Instalazioak etengabe jaso ahal izango duen solidoen karga. Kargaren 

unitateak Kg MS m-3·d-1-etan agertzen dira. 

b) Lokatzaren edukitze-denbora digestorean. 

Instalazio baten hastapenean, lehenengo egunetan behintzat, ez dago 

lokatz aktibaturik. Nolanahi ere, lehen-lokatza oso kontzentrazio handikoa da eta 

gehienetan lortzen den kontzentrazioa 70 g/l baino handigoa da. 

Segurtasunerako, normalki gomendatutako karga onargarriak, 70 g/l-ko 

kontzentrazioari dagozkio. 
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Kontzentrazioa 70 g/l baino txikiagoa bada, egunero hornitu behar dugun 

lokatz bolumen kopurua, gehienez, bider 1,5 handi daiteke (gutxiengo edukitze-

denbora ziurtatzeko). 

Lehen-digestorearen abiarazte prozesua, lokatzez betetzearekin, bi 

hilabetez luzatzen da. Oso garrantzitsua da bai abiarazte honen iraupena bai 

egunetan zehar etengabe handitzen den lokatzaren karga errespetatzea. 

Hasieran ia ez dugu lokatzik sarraraziko eta solidoen karga masikoa 0,3 

Kg MS·m-3·d-1-koa izango da, hau da 0,171 m3/d lokatz, 70 g/l kontzentrazioan 

eta digestorearen 100 m3 bolumeneko. 30 egun igaro ondoren kargak oraindik 

0,55 Kg MS·m-3·d-1-koa izan beharko du. Horrek zera esan nahi du, 0,361 m3/d  

lokatz, 70 g/l kontzentrazioan eta digestorearen 100 m3 bolumeneko sartu behar 

direla. Azkenik, 60 egun pasa eta gero, abiarazte prozesua bukatutzat jo 

dezakegu eta karga 2,5 Kg MS·m-3·d-1-ra helduko da, edo beste moduan esanda, 

3,571 m3/d  lokatz, 70 g/l kontzentrazioan eta digestorearen 100 m3 bolumeneko. 

Digestio anaerobio-mesofiloaren abiaraztean sartu behar den karga 

masikoaren etengabeko gehitzea, ondorengo grafikoetan ikus daiteke. 
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Digestorea Abiaraztea 
 

 
(70 g/l-ko lokatza eta 100 m3-ko digestorea) 

 
 

 

Eguna Karga 
kg MS·m-3·d-1 

Emaria 
m3·d-1 

0 0,300 0,171 
5 0,305 0,175 
10 0,320 0,186 
15 0,345 0,205 
20 0,390 0,237 
25 0,450 0,283 
30 0,550 0,361 
35 0,700 0,500 
40 0,900 0,720 
45 1,175 1,074 
50 1,500 1,564 
55 1,950 2,368 
60 2,500 3,571 

 
 

Hasieran (1. eguna) digestorea ur beroz eta edukitze osotik %40raino 

beteko da 

Adibidea: 

Prozesua abiaraztean, 20 eta 25 egunen artean, digestoreak eguneko 0,4 

kg MS·m-3·karga jaso dezake, beraz, 0,25 m3·d-1 eta 70 g/l kontzentrazioko 

lokatza bidali daiteke 
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1.3.3 ZAINDU BEHARREKO PARAMETROAK 

Lehenego egunak alde batera utzita pHa, gantz-azido lurrunkorrak eta 

alkalinotasun guztia egunero neurtu behar dira erreaktorearen kargan jartzean. 

• Alkalinotasun guztiak berdin handiago 2000 mg/l izan behar du. 

• Gantz-azido lurrunkorrek 500 mg/l baino txikiago izan behar dute. 

• pHak 7,0 edo gehiago izan behar du. 

• Tenperaturak 33 eta 35 ºC bitartean egon behar du. 

Zenbaki horiek errespetatzen diren neurrian, ez dago kargan jartzea 

moteltzeko inongo beharrik. Bestalde, gantz-azido lurrunkorren kantitatea 

handitzeak bat-bateko kargaren murriztea lekarke analisiak balio normaletara 

itzuli arte. pHa jaitsiko balitz, digestioaren egokitzapena aurreikusi behar dugu 

karearen laguntzaz (gutxi gorabehera 1500 m3 bolumeneko 500 kg Kaltzio 

dihidroxidoa). 

1.3.4 IRABIAKETA EGITEKO OHARRAK 

Betetze fasean, lehen-digestoreak airez irabiatzen dira astean bitan eta, 

gutxi gorabehera, 30 minututan bakoitzean. 

Betetze sasoi honetan, digestoreak eta gasometroak atmosferako 

presioan jarrita behar dute. Bigarren-digestorea (baldin eta balego) lehen-

digestoreen gainezkakoekin elikatzen da. Lehen-digestoreak beteta daudenean, 

digestoreen zirkuitoen eta gasometroaren tapoiak itxiko ditugu (bigarren-

digestorearen tapoiak izan ezik, hau oraindik beteta ez baitago eta gas zirkuitotik 

isolatuta jarraitzen du alde honetako gas balbula itxita dagoelako). 

Tapoiak ixten ditugunean gas zirkuitoak atmosferatik isolatzen ditugu eta 

lehen-digestoreak jarraian eta zirkuitu itxian irabiatzen hasi behar dugu. 
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1.3.5 BIOGASAREN EKOIZPENA 

Biogasaren ekoizpenaren hasiera gasometroaren kanpaia altxatzen 

delako nabaritzen da, edo gasometroa mintzezkoa bada barruko kamara 

betetzen delako. Jarraian, biogasa zuzian erretzen has gaitezke. 

Gasometroan eta digestoretako gas-zirkuitoan gasa astean bitan edo 

hirutan purgatu behar da, zirkuitoko airea kanporatzeko. Biogas analisiak edo 

errekuntza entseguak, digestiotik datorren gas metanoarekin lokatzaren berotze 

sistema martxan jar daitekeela adierazten digu. 
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2 USTIATZE LANAK ETA MANTENTZEA 

Fabrikatzailearen arauak jarraitu behar ditugu, eta zorroztasunez beteko 

den ustiaketa eta mantentze taula ezarri. Digestio instalazioan ustiaketaren 

utzikeria edo arduragabekeria ez da instalazioko beste lekuetan bezain 

nabarmena, baina alde honetan prozesuaren beste edozein lekutan baino 

arriskutsuagoa da. 

2.1 LOKATZAREN ELIKADURA 

Eguneko 24 ordutan erregularki elikatu behar dugu. Dena den,  ziurtatu 

behar dugu bonbeatutako eguneroko emaria digestorean gertatzen den 

gutxieneko edukitze-denborarekin (gutxienez 15 egunekoa) bateragarria dela. 

Gainezkakoen bideak ere ondo husten direla ikuskatu behar dugu egunean 

birritan. 

Digestorearen elikatze moduak ezberdina izan behar du araztegiak loditze 

prozesua (lehen-dekantazioa eta gero) eta flotazio prozesua (lokatz aktibatuekin 

eginiko tratamentu biologikoaren ondoren) baditu. 

Ondoko kasuak gerta litezke: 

a) Lehen-lokatza zuzenean digestiora doa lodigailutik pasatu gabe, azken 

hamabost urteotan eginiko araztegietan hau pentsaezina bada ere. Kasu 

honetan, lokatza loditu behar da lehen-dekantagailuetan 30 edo 40 g/l-ko 

kontzentrazioa lortu arte, gero digestiora bidali behar da. Kontu berezia 

eduki behar dugu pHarekin. 

b) Lehen-lokatza lodigailura bidaltzen da aurretiaz. Kasu honetan, 

lokatzaren kontzentrazioak lehen-dekantagailuetatik irtetzean 10 eta 15 g/l 

bitartekoa izan behar du. 
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Lodigailutik 50 eta 70 g/l tarteko kontzentrazioa duen lokatza hartuz 

egingo dugu digestorearen elikadura. 

c) Lokatz biologikoa digestiora bidali baino lehen flotagailura eraman 

behar da. Tratamendu biologikotik ateratako lokatzak 6-8 g/l-ko 

kontzentrazioa izango du bigarren-dekantagailuetatik baldin badator, eta 3 

g/l ingurukoa tratamendu biologikoko tanketatik zuzenean etorriz gero.  

Flotagailuak lokatza 35 g/l-taraino kontzentratzen du. 

d) Lokatz biologikoa grabitatezko lodigailu estatikora eramaten dugu, 

digestio prozesuaren aurretik. Loditze honek lehen-lokatzarekin loditzea 

partekatu beharko du, bananduta egiten bada lokatz biologikoaren zati 

handi batek flotatu egingo baitu. 

Lehen-lokatz eta lokatz biologikoarentzat den lodigailu honetan 

kontzentrazioa 40 eta 55 g/l balioetaraino iritsiko da. 

Lokatzaren elikadura lehen-dekantagailuetatik, lodigailutik edo flotagailutik 

etorriz gero, pHaren kontrol irizpidea funtsezkoa da kasu guztietan. Digestorera 

bidalitako lokatzaren pHak ez du 6,2 baino txikiagoa izan behar. Lokatzaren 

kontzentrazioa doitu ahal izango da 7 baliora hurbiltzen den pHa lortu ahal 

izateko. 

2.2 LODIGAILUAREN USTIAKETA 

Guztiz beharrezkoa da gailu honek lodigailu moduan jardutea eta ez 

lokatzaren biltegi bezala. 

Tratamendu-prozesuak lehen-lokatzarekin edo lokatz nahasi eta  

freskoarekin dihardu eta nahitaezkoa da lokatz honen jalkitze ezaugarria 
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mantentzea. Bestalde, flotazioa lokatz aktibatuaren egitura flokulatuari ongi 

egokitzen zaion tratamendu-prozesua da. 

Horretarako zera da lortu behar duguna: 

a) Lokatzaren batezbesteko adina 48 ordu baino gehiago ez da izan 

beharko, gomendaturiko adina 24 ordu delarik. Batezbesteko lokatzaren 

adin horrek lehen-dekantagailuan eta lodigailuan lokatzaren edukitze-

denboren batura adierazten duela. 

Lehen-dekantagailuetatik lokatzaren gehienezkoa ateratzea beharrezkoa 

da. Oso gomendagarria da lodigailuaren elikadura oso diluitua dagoen 

lokatzarekin egitea. 

b) Lodigailuak ondo ezberdindu beharreko guneak izan beharko ditu. 

• Lokatzaren geruza. 

• Gainean dagoen ura. 

Lokatzaren geruzaren altuera lokatzaren hartzidura gaitasunaren funtzioa 

da. Hartzidura fenomenoak beti saihestu behar dira lokatzaren geruzetan, 

berezko gas burbuilen ekoizpenagatik. Hartzidurak lokatzaren 

kontzentrazio galera sorrarazten du eta lokatza ia flotatzeraino hel daiteke, 

bilatzen dugunaren aurkako efektua lortuz. 

Ondoko moduan kontrola dezakegu fenomeno hau: 

• Alde batetik, lodigailuan lokatzaren egonaldi-denbora mugatuz. Horri 

buruz, loditze faseak, bere gehienezko eragina, 15 orduko jalkitze ondoren 

lortzen duela gogoratu behar dugu. 

• Beste aldetik, kare injekzio bitartez lokatzaren pHa aldatuz 

lodigailuaren elikaduran. Sartutako kare kantitatea lodigailuaren irteerako 

lokatzaren funtzioa da (pHak 6,4 - 6,5 baino handiagoa izan behar du). 
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Karearen injekzio honek ahal bezain erregularra izan behar du. 

Eraginkortasun handiena ziurtatzeko, kantitate handiko eta maiztasun 

gutxiko sarrerak ekidin behar ditugu. 

Lodigailuaren irteerako urak argia izan behar du. Horretarako, argitutako 

uraren altuera (gainean gelditzen den ura) gutxienez 1,5 m-koa izatea 

beharrezkoa da (2 m oso balio egokitzat hartzen da). 

Beti gainezka egitean egin behar du lan lodigailuak, horrela noizbehinka 

ager litezkeen flotatzaileak aterako ditugu 

Bukatzeko, loditzen hasi aurretik lokatz nahasketa balego, gehiegizko 

lokatz biologikoaren ateratzeak ahal bezain erregularra izan behar du; horrela ia 

homogeneoa den lokatz nahasia lortu ahal izango baita. Gehiegizko lokatz 

biologikoaren ekarpen handiak lodigailuaren martxa hausten du. Hori 

ondorengoagatik gertatzen da: 

• Lokatz biologikoaren hartzidura gaitasun handia. 

• Loditze aukera mugatuagoak. Lodigailutik ateratzen dugun lokatzean 

aldaketa handiak somatuko ditugu, bai lokatzaren kontzentrazioan, bai 

ML/MS erlazioan. 

2.3 FLOTAGAILUAREN USTIAKETA 

Lodigailuari buruz azaldu dugun moduan, beharrezkoa da gailu honek 

flotagailu bezala ihardutea eta ez lokatz biltegi moduan. 

Flotazio teknikak bi abantaila nagusi ditu: 

• Loditze ontzien gainazala eta bolumena murriztea. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

165 

• Lokatz koloidalekin (lokatz aktibatuak barne) loditze estatikoan lor 

daitezkeen baino kontzentrazio handiagoak erdiestea. Guzti hau oso 

interesgarria da lokatz tratamenduaren kate osoan. 

Bestalde, teknika honek ustiaketa lanetan gastu altuak eragiten ditu. 

Gainera gailu honetan loditutako lokatzak, lodigailu estatikoan baino denbora 

laburragoan gorde daitezke. 

Gehien erabiltzen den prozedurak fluidoaren espantsioa erabiltzen du. 

Aurretik, fluidoa eta aire konprimitua elkarrekin nahasten dira, 3 eta 6 bar tarteko 

presioan. Deskonpresioan sortzen diren burbuilen tamaina 15 mikratik 100 

mikrarainokoa da. 

Presurizazioa bi eratan lor dezakegu: 

• Presurizazio zuzena: lokatz beraren presurizazio osoa edo partziala 

egiten da. 

• Zeharkako presurizazioa: uraren presurizazioa (gehienetan ur argia 

da) eta espantsioa izan eta berehala, honen injekzioa lokatzen 

esekiduran egiten da. 

Flotazioaren parametro edo ezaugarri nagusiak ondoko eran laburbil 

daitezke: 

• Lokatzaren kontzentrazioa, tenperatura, partikulen azal-egoera, 

flokuloaren tamaina (polielektrolitoa gehituz aldagarria), Mohlman indizea. 

• Airearen disoluzio errendimendua, tensoaktiboak bertan egotea 

(hauen efektua onuragarria izanda), desortziorik gabeko espantsioa eta 

berzirkulizazio gradua zeharkako presurizazioa gertatzen denean. 

• Karga hidraulikoa eta, batez ere, karga masikoa. 
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Hirietako hondakin uretatik jasotako lokatz aktibatuaren flotazio bitartez 

loditze prozesuan eskarmentua izanik, flotagailuaren elikatze kontzentrazioa 6 - 8 

g/l MS-koa baino txikiago izan behar dela ondoriozta dezakegu. Baina batez ere, 

agerikoa da polielektrolitoaren bitartez egindako aldez aurreko flokulazioak, 

flotagailuaren edukiera eta lokatz flotatuaren kontzentrazioa nabarmen gehitzen 

dituela. 

Lokatza biltzeko gaitasuna ordu batzuetako edukitze-denborari dagokio. 

Denbora hau igaro ondoren, aire burbuilak desagertu egiten dira eta lokatza bere 

betiko pisu espezifikora itzultzen da. Hala eta guztiz ere, lehenengo orduetan, 

drenaian hobekuntza soma daiteke. Hobekuntza hori, behetik gora flotatzen ari 

den geruzaren kontzentrazio haunditze netoan aurki dezakegu.  

2.4 LOKATZA NAHASTEKO BILTEGIA 

Biltegia funtsezkoa da digestioaren ustiaketa lanetan. Biltegi honetan 

lehen-lokatza eta lokatz biologikoa elkarrekin nahasten dira eta digestioara 

ponpatuak izan arte gordetzen dira. Era honetan, banandu egiten ditugu 

digestioaren prozesua eta H.U.A.-ko lokatzaren loditze prozesua. 

Normalean, biltegi hau lodigailua eta lokatzaren flotagailuaren erdian 

eraikitzen da. Modu honetan, loditutako lokatza biltegira isuriko da grabitatez 

zuzenean eta tarteko ponpatzerik behar izan gabe. 

Biltegi honetan gomendatutako edukitze-denbora 48 ordukoa da eta 

irabiatze sistema kontu handiz ikuskatu behar da. Irabiagailu bertikala jartzea 

aholkatzen dugu. Horrek irabiatze potentzi espezifikoa izan beharko du, 

gutxienez 30 W/m3-koa. 
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2.5 pHAREN ZUZENKETA 

Gaur egun erabiltzen den teknikarekin (karga handiko digestioa), pHa 

egokitzearen beharra gutxitan gertatzen da. Beharrezkoa ikusten bada, karea sar 

genezake, hau karesne moduan dosifikatuz. Literaturak eta entsegu pilotuek 

hidroxidoren bat jartzea eraginkorragoa dela azaltzen dute. Dena dela, lehengai 

honen kostua eta hau garraiatzearen kostua kontuan hartuz, esan genezake 

hidroxidoa jartzea ez dela gomendagarria. 

2.6 TENPERATURA 

Momentu oro 35 ºC-tako tenperatura optimoa mantendu behar da. 

Tenperaturaren erregulazioa era automatikoan 

Automatikoki eragindako erregulazio-balbulak bero-trukagailurantz 

bidalitako kaloria kantitatea gehitzea edo gutxitzea ahalbidetzen du  

Tenperatura neurtzeko sonda bero-trukagailuaren sarreran baldin badago, 

automatismoak 35 – 36 ºC-tan doitua egon behar du eta tenperatura-sonda 

irteerako hodian balego 38 – 39 ºC-tan. 

Bero-trukagailuaren irteeran dagoen segurtasuneko termostatoak 39 – 40 

ºC-tara doitua izan behar du. 

Galdararen irteerako segurtasunerako termostatoak 60 ºC-tara doitua izan 

behar du. 

Bi termostato hauek erregulazio-balbula ixten dute, lokatzaren zirkuitoan 

“tenperatura oso altua” eta galderetako uraren itzulerako zirkuitoan “tenperatura 

oso baxua” gertatzen direnean segurtasun handia emanez. Hori gauzatzeko ur 
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zirkuitoa bero-trukagailuetatik isolatu behar dugu erregulazio balbula itxiz ur 

zirkuitoa eta bakarrik galdaretan finkatuz. 

Automatismo honek akatsen bat balu, balbula eskuzko agintean jartzea 

posible litzateke. Balbularen doikuntza posizio zehatza eta egokia bilatuz egingo 

da. Posizio horrek galdaratik irtetzean 60 ºC baino gehiago duen ura lortzea 

ahalbidetuko du eta balbula poliki-poliki itxiko da lokatzaren tenperatuta 36 ºC 

baino handiagoa bada. 

Erregulazioa eskuzkoa edo automatikoa izanda ere, ur beroaren eta 

lokatzaren ponpek “abiadura etengabean” lan egin behar dute. 

2.7 IRABIAKETA 

Lehen-digestoreentzat irabiaketak etengabea izan behar du. Digestore 

barruko injekzio tutuetan egunero ikuskatu behar da gasaren pasabidea. 

Bigarren-digestoreetan gasaren injekziorako tuturik balego, irabiaketak etena 

izan beharko luke eta bere helburua lokatzaren homogeneizazioa eta baita 

gainazaleko zarakarraren sorkuntza ekiditea ere izango litzateke. 

Injekzio tutuak lokatzarekin buxatuta baleude, presiozko ur ponpa martxan 

jarriko lizateke tutuak libratzeko. Ponpak 22 kg/cm2-ko (21,6 bar) diseinuzko 

presioa izan behar du. 

2.8 DIGESTOREKO GASA 

Digestoreko gasa eta airearen nahasketa lehergarria da, baldin eta 

gasaren proportzioa % 5,7 eta % 13,5 artekoa bada. 

Digestoreko gasak itobeharra ere eragin dezake. 
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Digestore eta lokatza ponpatzen den instalazioen ondoan debekatu egin 

behar da sua piztea, erretzea eta txinpartak sortzea.  

2.9 HODIAK, BALBULAK ETA PONPAK 

Deskargako balbula itxita badago inoiz ez da abian jarri behar joan-etorri 

positiboko ponpa, presioa igotzeak tutua edo ponpa bera kaltetu baitezake. 

Ponpa guztiek segurtasunezko gailuak eduki behar dituzte. Gailu hauek huts 

egitea gerta daiteke, orduan presioari gehiegi igotzen uzten diote, ponpan 

kalteak eraginez. Lokatza bideratzen duten hodiak ez dira inoiz isolatu behar 

alde bietako balbulak egun batzuetan itxiz. Hodia ixten bada, lokatzak ekoizten 

duen gasaren presioa kondukzioa apurtzeko behar adina litzateke. Gainera, 

hodian dauden solidoak ia hoditik ateraezina den masa batean bihurtuko dira 

2.10 HAREA KENTZEA 

Harea kentzearen helburua ur zikinetik harea eta 200 mikra baino 

handiagoko granulometria duten partikula mineralak ateratzea da. Hori eginez 

zera lortzen da: kanal eta hoditerian jalkinak ekiditea, abrasioaren aurka ponpa 

eta beste gailu batzuk babestea, eta ondorengo tratamendu faseetan gain-

kargak saihestea. 

Digestio anaerobioaren kasuan, harea ondo kentzeak digestorean harea 

ez metatzea ahalbidetzen du. 

Harea kentzeko gailuen artean, angeluzuzenezkoa eta burbuila txikiaz 

aireatua gomendatzen dugu. Harea kentzeko gailu honetan konpresoreak 

sartzen duen aireak likidoaren biraketa dakar eta ekortze-abiadura etengabea 

sortarazten du hondoan. Abiadura hori igarotze-abiadurarekiko elkarzuta da, 
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horrela, askoz txikiagoa izanik, igarotze-abiadura inolako eragozpenik sortu gabe 

alda daiteke harea kentzeko gailuko prozesuan. 

Ur zikinean dauden koipe eta olioen desemulsioa eragiten dute airezko 

burbuilek. Oso garrantzitsua da koipeen ezabaketa ona digestorean aparrik ez 

sortzeko. 

Harea kentzeko gailuen dimentsionamenduari dagokionez, emari 

maximoko likidoen edukitze-denbora ez da 5 minutu baino laburragoa izango. 

2.11 USAINA 

Prosezuan gertatzen diren okerrek, alegia, bai egonkortzean akatsek bai 

digestoretik eta garraioan ihesek, usainak eta kiratsa sortzen dituzte. Hau 

araztegi guztietan ekidin behar den ondorioa da. Erabili beharreko prozedurarik 

egokienak ondokoak dira: 

• Depresioan diharduten lodigailu itxiak erabili. 

• Depresioan diharduten lokatz eta gainjalkinen biltegi itxiak erabili. 

• Digestorearen estankotasuna bermatu. 

• Garraiobide estankoak erabili. 

• Depresioan diharduen lehorketarako eraikina ustiatu. 

• Depresioan diharduten eraikin eta elementuetan, aire eta gasen 

harguneak usain-tratamendura bidali. 

• Tratatu behar diren gasak ozonoarekin kontaktoan ipintzen dituen 

dorrea erabili. Bestela, ikatz aktibodun filtroak, edo azido, sosa eta 

hipokloritoren bidez garbiketa kimikoko dorreak erabili. 
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3 GERTAKARIAK ABIARAZTEAN ETA USTIATZEAN 

Digestioaren jardueran gertatzen diren akatsak, pH eta gas ekoizpenean 

jaitsierak dakartzate. Era berean, gantz-azido lurrunkorrak igo egingo dira eta 

materia lurrunkorraren ezabaketa motelduko da. 

3.1 ALKALINOTASUNAREN ZUZENKETA ABIARAZTEAN 

Hasiera da arreta gehien eskatzen duen jardunbide aldia. Digestorearen 

masaren tenperatura azkar igo behar da. 

Digestoreko lokatzaren gantz-azido lurrunkorrak lehenengo asteetan 

kontrolatu nahi izanez gero, alkalinotasunaren kanpoko ekarpena egin beharko 

dugu, kare edo kaltzio karbonatoaren laguntzaz. Instalazioak lokatz freskorako 

lodigailua badauka, komenigarriena da karearen ekarpena lokatza lodigailuan 

sartu baino lehen egitea, horrela prozesuan hartzidura ustela gertatzeko arriskua 

aldentzen da. 

Digestioa hasi eta egonkortu dela jakiteko, gasaren ekoizpena izango da 

(bere CO2 edo CH4  edukia eta bere behe-mailako bero ahalmena kontrolatuz) 

lehenengo aztarna arina. 

Digestorearen kargaren handitzea etengabea izango da. Era honetan 

gantz-azido lurrunkor / alkalinotasun guztiaren arteko erlazioa hasieran oso altua 

da baina gero 0,5-raino jaitsi egingo da eta beranduago 0,2-raino. Egonkorra den 

digestorearen pHa, orokorki, 6,8 – 7,2 tartean geratzen da. 
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3.2 pH BAXUAK 

Zergatiak 

a) Digestiora bidalitako lokatz freskoaren bolumena handiegia da. Hori 

dela eta, lokatzaren edukitze-denbora digestorean txikiegia da. 

b) Tenperatura baxuegia denez gero digestioa moteldu egiten da. 

c) Lokatz freskoaren pHa baxuegia denez, digestio prozesuan eragina 

dauka. 

Prebentzioa eta konponbidea 

a) Loditzean digestoreetan sartzen den lokatz freskoaren bolumena ahal 

bezain beste urritu behar dugu. Bi digestore izan ondoren, baten karga 

murriz dezakegu bestearena gehituz, edo bestela araztegian sartutako 

karga jaitsi ur zikinaren emaria mugatuz. 

b) Gas ekoizpena txikia balitz, tenperaturaren doikuntza egin behar dugu 

berotze jakin (gasoleoa) baten bidez. 

c) Bigarren-dekantagailuetan dagoen lokatz freskoaren purgaketa 

maizago egin behar dugu, pHaren jaitsiera ekiditeko. Hori bakarrik posible 

izango da digestorearen edukiera aski balitz lokatz freskoan soberan 

dagoen ur kantitatea jasotzeko. 

d) Kasu guztientzako azken konponbide moduan, pHa urarekin diluituriko 

kareaz doituko dugu. Karesnea zuzenean eransten da lokatz freskora. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

173 

3.3 APARRAREN SORTZEA 

Karga hidraulikoa handitzean, karga aldaketa zakarregi edo tenperatura 

aldaketa handiegiekin gertatzen da digestorean aparra sortzea. Aparrak 

ustiaketa arduradunari arazo larriak sortarazten dizkio: lokatzak gainezka egiteko 

arriskua eta, segurtasunezko gailuen diseinua txarto eginez gero, digestorea 

presioan jartzeko posibilitatea. 

Aparrak hainbat jatorri ditu eta arrazoi ezberdinengatik ager daiteke: 

• Gasifikazioa bat-batean hasi edo areagotu delako (CO2 eta CH4 

ekoizpen handiarekin) 

• Lokatzaren likatasuna jaitsi delako, detergenteen degradazio eta 

digestioa oraindik neurri batekoa izanik. 

• Oraindik osatu gabeko sustantzia proteinikoen degradazioa dagoelako, 

horien tenso-aktibitatea handia delarik. 

• Digestio gunean tenperatura 37 °C baino gehiagora igo delako. 

• Araztegi berria abiaraztea, lokatz gordina neurri handiegian erabili 

delako eta lokatz digerituaren kantitatea ez da nahikoa prozezuaren 

katalizatzaile moduan aritzeko. 

• Sartzen den karga organikoari aurre egiteko lokatzaren digestio 

gaitasuna urria delako. 

Prebentzioa eta konponbideak 

Aparra agertzeko aukera baldin badago (adibidez, gantz-azido 

lurrunkorren tasaren ezohiko igoera) elikadura ahal dugun neurrian kontrolatu 

behar dugu. 
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Erremediorik hoberena, tenperatura mantentzeaz gain, aldi baterako 

lokatz freskoaren karga jaistea da. Lokatz geruza zabala eta sabaian gasez 

betetzen den bolumen handia duten digestoreak erabiliz, aparraren sorrerak 

sortzen dituen arazo arriskutsuak mugatu egingo dira neurri handi batean. 

Gertakari honi arreta berezia ipini behar zaio, batez ere hasierako unean. 

Karearen gehiketa ere kontuan izan behar da pHa 7 edo gehiagora 

eraman ahal izateko. Karearen kantitate guztia astiro eta esekidura egoeran 

gehitu behar dugu, horrela karea lokatz masa osoan uniformeki banatuko da. 

Arrazoi beretsuengatik, aparra sortzearen arazo hau egonkortze 

aerobioan ere gertatzen da, baina kasu honetan, normalean biltegiak irekita 

daude. 

3.4 KORROSIOAK 

H2S-a kantitate txikitan agertu ondoren korrosioak gerta litezke, batez ere 

lokatzaren gainazal ondoan dagoen eta gas hezea duen atmosferan. Horregatik, 

gomendagarria da gune honetan egitura metalikoak ahal bezain beste mugatzea. 

Gas injekziorako tutuek eta lokatzaren hodiek AISI-316 altzairu 

herdoilgaitzezkoak izan behar dituzte. Lokatza garraiatzen duten hodiak, 

diametro zabalagoa dutenez, burdinurtuzkoak edo lodiera handiko eta 

babesturiko altzairuzkoak ere izan daitezke. 

3.5 HAREAK 

Ur zikinaren aurretratamendu eskasak digestorearen behekaldean harea 

eta gai astunak etengabe biltzea dakar. Prozesu anaerobikoan harearen pilaketa 

hau, berez, ez da kaltegarria, baina digestorearen edukiera mugatzen du. Hori 

dela eta, gomendagarria da aurretiazko harea kentzeko tratamenduan 
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beharrezko diren neurriak hartzea. Neurri hauekin arazoa txikiagotzea lortuko 

dugu, upelen hustutze lanak garestiak baitira eta ustiaketa ostopatzen baitute. 

Digestore bat husten baldin bada ere, lokatz tratamendurako instalazioak 

nahiko ondo jarrai dezake lanean, ondoko egoeretako bat gertatzen bada: 

araztegi handian digestore bat baino gehiago izatea edo edukiera nahikoa duen 

loditutako eta flotatutako lokatzak nahasteko biltegia egotea. 

Hala eta guztiz ere, digestorea hamar urtetik behin hustu egin behar da 

ikuskapena eta garbiketa egiteko. 

3.6 ZARAKARRAREN ERAKETA DIGESTOREETAN 

Lehenago adierazi dugun bezala, digestioko instalazioak arretaz 

erabiltzen badira, zarakarraren sorrera ez da gehiegizkoa izango. Lehen-

digestorean, biogasa berzirkulatuz, irabiatze ona egongo da eta zarakarraren 

sorrera oztopa daiteke. 

Bigarren-digestorean, edo karga erdiko digestore bakarrean, 

gomendagarria litzateke flotagarriak eramateko gailua erabiltzea. Gailua hori 

beharrezkoa da lokatz masaren goiko aldea husteko, batez ere lehen-

dekantagailuetan ezin izan badira flotagarriak banandu. Izan ere, flotagarriak 

metatuz gero, gainezkakoen hodietan butxadurak gerta litezke. Epe luzeagoan 

metatze horrek tankea presioan jarraraztea eragin dezake lokatzaren gainazal 

aske txikia duten digestoreetan. 

3.7 GAINPRESIOA DIGESTOREETAN 

Bi motatakoa izan daiteke: 
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• Gasak eragindako gainpresioa. 

• Gainpresio hidraulikoa. 

3.7.1 GASAK ERAGINDAKO GAINPRESIOA 

Gasak eragindako gainpresio egoera ez da normalean gertatzen 

araztegian dauden ondoko elementuengatik: 

• Segurtasunezko balbula (20 g/cm2-ko presioa). 

• Segurtasuna purgarako ontzian (segurtasun hidraulikoa). 

• Segurtasuna gasometroan. Kanpai motakoa bada, posizio altuan 16-

17 cm-ko segurtasun hidraulikoak egon behar du. 

Egunero ikuskatu behar dugu segurtasunezko balbulek atmosferara ez 

dutela isuritzen. Horrela balitz, gasometroaren posizioa egiaztatzen da. Hau 

posizio altuan ez badago, butxatuta egon liteke. 

Gas zirkuitoko beste balbulak ere ikuskatu behar ditugu, batez ere 

irabiatze zirkuitoan daudenak. Hots, digestorea eta gasometroa lotzen duen 

hodian balbula (digestoreko kupulan dagoena) itxita dagoenean irabiatzeko 

konpresoreetan xurgaketa posible ez izatea egiaztatu behar dugu. 

Purgarako ontzietan dauden segurtasun hidraulikoak ere egunero ikuskatu 

behar dira. Segurtasun hidraulikoak salto egin badu, zergatiak hauek lirateke: 

• Gasometroa butxatuta dago. 

• Segurtasunezko balbula ezin da ireki, zuziaren sugarra itzali delako 

balbularen katigamenduaren eraginez. Zuziria astean behin ikuskatu 

behar da. 
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• Balbulak itxita daude. Zirkuitoa ikuskatu behar dugu. Guk nahi ez 

dugunean balbulak ixtea ekiditeko bolanteak kendu egin behar dira edo 

bestela bolante hauen eragingailuak oztopatu egin behar dira. 

Izozte sasoian arreta handiz ibili beharko dugu segurtasuneko eta beste 

motatako balbulak butxatu ez daitezen. 

3.7.2 GAINPRESIO HIDRAULIKOA 

Arriskutsuena eta era berean errazen gerta daitekeena. Gainpresio 

hidraulikoak kupula lehertarazi dezake. 

Zergatiak 

Gainezkakoen irtenbideak butxatuta egotea. Hauen egoera gutxienez 

egunean birritan ikuskatu behar da eta noizbehinka garbitu egin behar dira. 

Lokatz digerituaren erauzketako kantitatea sartutako lokatz freskoarena 

baino handiagoa bada (digestorea maila baxuan dago), gainezkakoen irtenbideei 

arretaz begiratu behar zaie. Kasu honetan arrisku bi daude digestorearen likido 

maila gainezkakoen irtenbideen oinarrira heltzen bada: alde batetik, gailu hauek 

butxatu egiten dira gainazaleko zarakar puxka batengatik, eta bestetik, 

digestorea atmosferan jartzen da gas guztia galduz. 

Butxadura ondoko kasuetan ere gerta liteke: 

• Txarto irabiatuz. 

• Digestioa luzaroan geldi edukiz (lokatza gainezkakoen irtenbideetan 

lehortzen da) 

• Lehen-digestore eta bigarren-digestoreen arteko hodia butxatuz. 

Lehen-digestoreko irteerako erregistroan mailaren igoera gertatzen 

denean ohartzen gara horretaz. 
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3.8 BEHEPRESIOA DIGESTIOAN 

Ia beti, aurretiaz ikus ez daitezkeen maniobra faltsuengatik gertatzen da 

(edo mantentze lanetan akatsen bat izan delako). Zoritxarrez kasu hauek nahi 

genukeen baino maizago gertatzen dira eta sarri kalteak eragiten dituzte 

gasometroan. Batzuetan, kalte hauek digestorearen sabaian ere agertzen dira. 

Istripu hauek ez dira ohikoak, eta inoiz ez dira jasotzen ongi proiektaturiko eta 

egoki ustiatzen den araztegian. 

Zergatiak 

• Gasa garraiatzeko hodien dimentsionamendu eskasa. 

• Zarakar lodi eta trinkoaren sortzea digestorean. 

• Gainpresio eta behepresioak (hidrauliko edo mekanikoak) ez 

gertatzeko segurtasun gailuen diseinu edo mantentze txarra. 

• Deshidratazioa baino lehen erdibideko metatze ontzirantz edo 

bigarren-digestorerantz egiten dugun lehen-digestorearen deskargatzea 

edo hustea, azkarregi gertatzea . 

• Husteko balbulak edo lagin-harguneak irekita. 

Arriskua 

• Gasometroa hutsean ipintzea, posizio baxuan egon ondoren. 

• Metanoa eta airea nahastea, ondorioz leherketa gerta daitekelarik. 
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3.9 DIGESTIOAREN INHIBIZIOA 

4. atalean, Digestio Anaerobioaren Biokimika eta Mikrobiologian, ikusi 

dugun bezala, elementu batzuek daukaten eragin inhibitzailea, edo bakterio-

estatikoagatik, aktibitate bakteriarrak duen hartzidura metanikoa atzeratu edota 

oztopa daiteke. Kontuz izan behar dugu hirietako hondakin urak industrietako 

hondakin urekin nahasteko arriskua duten araztegietan. Haatik, praktikan, egoera 

hauek ez dira ohikoak. 

Inhibitzaile nagusienak ondoko elementu hauek dira: 

Ioi metalikoak (eta batez ere metal astunak). 

Ioi metalikoek digestioa geldiarazten dute. Hala ere, kasu gehienetan hiri-

lokatz freskoan praktikan inoiz aurkitzen ez diren kontzentrazioekin gertatzen da 

inhibizioa: 11 g/l burdin, 7,6 g/l zink, 1,2 g/l kobre, 3,2 g/l kromo, 1,1 g/l berun, 

0,5 g/l kadmio (ikusi 4. atala, Digestio Anaerobioaren Biokimika eta 

Mikrobiologia). 

Dena den, ioi metalikoen eragin kaltegarria kontzentrazio txikiagoetan ere 

nabaritzen da. Adibidez, Cr+6 , Ni edo Cu kasuetan mg/l ehundaka batzuk 

nahikoa dira. 

Karea gehitzen bada litekeena da digestioa berriro hastea. Nolanahi ere, 

gomendagarriena da arrisku hauek gerta litezkeen araztegietan ur zikineko 

elementu toxikoen edukia zaintzea. Kromo hexabalentea eta zianuroa 

noizbehinka agertzea da inhibizio arrazoirik nagusiena. Era berean, kutsadura 

hori araztegiaren ur lerroan agertzen denean arriskutsua izan daiteke lokatz 

aktibatuzko tratamendu biologikoa badago. Ioi metalikoen efektuak ezaba 

ditzaketen elementu antagonikoak bilatzeko ikerketa lanak egiten ari dira 

oraindik. Elementu antagonikoak bilatzeko dagoen premia ikertua eta arrakastaz 

entseatua izan da katioi alkalino eta lurralkalinoei dagokienez. 
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Gorpuzkin toxiko hauen gehitzea, normalean, tratatu gabeko edo txarto 

tratatutako ixuriei egotz diezaiokegu. Ixuri hauek gainazal metalikoekin lan egiten 

duten tailerrek botatzen dituzte. Horrela bada, lantegian bertan egin behar den 

ezabaketa egokiak digestioaren funtzionamendu egonkorra ziurtatzen du, 

gainera, kaltegarriak diren elementuak beranduago nekazaritzan erabiliko diren 

lokatzean agertzea ekidin dezakegu. 

Detergenteak (bereziki, detergente anionikoak) 

Detergenteak materia lehorraren portzentaje bezala neurtzen dira. 

Normalean, ehuneko jakin batetik aurrera nabari daiteke detergenteen eragin 

atzerakorra eta lokatzean materia lehorreko % 2,5-ko detergente kontzentrazioa 

egoteak digestioa geldi dezake. 

Inhibizio hauetan, egokia litzateke estearinaren erabilera hartzidura berriro 

suspertzeko. 

Amoniakoa 

Oso kontzentrazio altuan, nitrogeno amoniakalak digestioaren atzerapena 

sor dezake, bereziki, efektu sinergikoa duten detergente anionikoak agertzen 

badira. Badirudi, tarte larria NH4-ren 1000 mg/l-ko kontzentrazio inguruan 

dagoela. 

Fenomeno honek azaltzen du beste prosezu batzuetatik zuzenki datozen 

materialek digestioan sartzeko duten eragozpena. Produktu hauek duten 

nitrogeno amoniakalaren edukin handia eta lokatza disolbatzeko duten gaitasuna 

kontuan izanez gero, proportzio txikian sartu beharko dira digestioan araztegiko 

lokatz freskoarekin alderatuz. 
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3.10 GAS METANOA LEHERTZEKO ARRISKUA 

Zergatiak 

Gas zirkuitoan legokeen edozein gas-ihes. 

Konponbideak 

Hilean behin zirkuitoa ikuskatu, batez ere konpresore eta galdararen 

instalakuntzetan. Ihesen bat nabarituz gero eta ezer egin aurretik, instalazioko 

gune itxiak aireztatu behar dira. Horrela, lantresnekin sor daitezkeen txinpartak 

sahieztu behar ditugu. Arkozko soldadura edo sopletea erabiltzea guztiz 

debekatuta dago. Eta noski, ezin da erre digestioaren gune osoan. 

3.11 H2S-REN ARRISKUA (GAS TOXIKOA) 

Orokortasunak 

Sulfhidrikoa edo hidrogeno sulfuroa aski arruntak dira. Arraultza ustelen 

antzeko kiratsa duen gas toxikoa da. Kirats hori egoteak, zoritxarrez askotan, gas 

honen agerrera azaltzen duela uste da. Hala ere, usaina egotea arriskutsua da, 

kontzentrazio altuetan gasa toxikoa baita. Dena den, honakoa ez da egia: 

• Kiratsa gasaren presentziaren adierazle ona denik. 

• Kontzentrazio handia beharrezkoa denik efektu hilgarria izateko. 

Airean segundu gutxitan sulfhidrikoaren 1 g/m3-ko kontzentrazioa (hau da, 

% 0,1 bolumenean) hilgarria dela jakin behar da, batez ere jan eta alkohola edan 

ostean (alkohola kantitate txikitan edan badugu ere). Kontzentrazio hauetan gasa 

inhalatzen duenaren paralisia bat-batekoa da. Aurrez agertzen diren sintomak 
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(buruko eta tripako mina) senti ditzakegu, baina beranduegi da eta momentuan 

hil gaitezke. 

Batez ere non begiratu behar dugu arretaz? 

• Hutsik badaude ere putzu edo hobi guztietan,  aurretik hartzidurak 

gertatu badira. Hau da, zehazki, produktu hartzigarriekin kontaktoan 

dauden lokatz ontzi guztiak, ponpaketa kamarak edo balbulen 

erregistroak: H2S-ren dentsitatea, hain zuzen ere, airearena baino 

handiagoa da. 

• Fase likidoa lokatz edo likido hartzigarriaz osaturik dagoen estalitako 

lanetan, zehazki estalitako lodigailu eta flotadoreetan. 

• Kasu batzuetan, lokatz tratamendurako gailuen gainetik. 

• Orokorki, gasa irtetzerakoan sulfuroak sortzeko arriskua daukan 

edozein prosezuan (bereziki birfindegiak, paper-industriak, etab.). 

Kontuan izan behar da azidifikazioa gertatzeak likidoan S=-tik HS-ra eta 

HS--tik H2S-rako transferentzia zakarra eragin dezakela. Horregatik gas egoeran 

dagoen H2S-aren askatze handia gertatuko da. 

Zelako neurriak har daitezke? 

• Analisi sinplea egin posible bada: Berun azetatozko papera erabiltzea 

nahikoa da. 

• Beste norbait bertan dagoenean egin behar da eskuhartzea. Arrisku 

handiko gunetan, adibidez digestore edo gasometroan, guztiz 

beharrezkoa da oxigeno maskara erabiltzea eta airearen kalitatea une oro 

aztertzea. Segurtasunerako arauak jarraitu beharko dira. 
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Normalean H2S-rekin gertatzen den intoxikazioa ez da berehala hilgarria 

izan behar kanpoko airea arnasten bada. Dena den, derrigorrezkoa da eritetxera 

joatea. 

Ez dugu ezer egin behar gas metano, lokatz edo edozein produktu 

hartzigarri eduki duen erregistro edo instalazioan. Beharrezkoa izanez gero, 

lekua aurretik gutxienez 24 orduz aireztatzen egon behar da eta lokatza behin 

diluituta ponpen bidez kanpora aterako dugu. Aireztaketa eta lokatzaren 

ponpaketa egin ondoren atmosferaren kontrola egitea derrigorrezkoa da, ziur 

jakin dezagun H2S-rik ezta CH4-rik ez dagoela. 
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4 DIGESTIOAREN KONTROLA ETA EGIN BEHARREKO 
ANALISIAK 

4.1 DIGESTOREAREN KONTROLA 

Araztegian digestioa kontrolatzeko jakin behar ditugun parametroak 

ondoko hauek dira: 

• Lokatz fresko eta digerituaren emaria. 

• Lokatz freskoaren kontzentrazioa. 

• Lokatz fresko eta digerituaren pHa. 

• Lokatz fresko eta digerituaren ML-aren edukia. 

• Lokatz fresko eta digerituaren OEK guztia. 

• Digestioaren tenperatura. 

• Lokatz digerituaren gantz-azido lurrunkorren edukia. 

• Lokatz digerituaren alkalinotasun guztia. 

• Redox ahalmena. 

• Biogasaren ekoizpena. 

• Biogasaren CO2 edukia edo behe-mailako bero ahalmena. 

• Bero-trukagailuaren aurretiko eta ondorengo tenperatura, lokatz zein ur 

zirkuitoan. 

• Erabilitako gasaren emaria. 
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Tenperatura 

Lokatza digestoretik bero-trukagailura eramateko hodian, termometroa 

ipini behar da. Lokatzaren mugimendua sakonetik goiko aldera denean, 

termometro honek zehazki neurtzen du digestoreko edukiaren tenperatura. 

Digestio anaerobio-mesofiloaren teoria eta praktikaren arabera ·30 – 38 

ºC -ko tenperatura mailan prozesua ederto dabil. 

Esperientziak erakusten digu hobe dela tenperatura ondo finkatzea 

sistemaren egonkortasun arazoak ikusita. Digestoreko tenperatura 35 eta 36 °C-

tan mantendu behar dugu. Tenperatura ere erregistratu behar da. Gainera, 

tenperatura hau egunero gradu erdia baino gehiago ez da aldatu behar. 

Tenperaturari dagokionez, eskatutako maila mantentzea erraza da. 

Horretarako araztegiak lokatz berotze sistema ona eduki behar du. Alegia, ur 

zirkuitoa berotzeko galdarak ahalmen eta malgutasun nahikoa izango du. 

Gainezkako hodian eta bero-trukagailuaren lokatzaren sarrerako hodian 

ere tenperaturaren irakurketa zehatzak egin daitezke. 

Digestoreak irabiatze konstantea badu tankeko maila guztietan 

tenperatura berbera egotea lortuko dugu. 

 

Gantz-azido lurrunkor / alkalinotasunaren arteko erlazioa 

Gantz-azido lurrunkorren eta alkalinotasunaren arteko erlazioak 

digestorea ondo dabilela adierazten digu. 

Gantz-azido lurrunkorren kantitatea baxua den bitartean eta 

alkalinotasuna altua, lokatzaren digestio anaerobioa egokia da. Lokatza 

tratatzeko instalazio bakoitzak erlazio honen balio adierazgarria dauka. Erlazio 
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honen balioa lokatza guztiz digerituta dagoenean lortzen da. Normalean balioa 

0,3 baino txikiagoa da. Proportzioak gora egiten duenean, berehala zuzendu 

behar da. Horrek digestorean arazoak daudela adierazten digu. Zuzenketa 

berehala ez badugu egiten edo hartutako neurriak ez badira egokiak, anhidrido 

karbonikoaren edukia gasean igo egingo da, lokatzaren pHa jaitsi eta digestorea 

azidifikatu egingo da. 

Kontrolatzeko prozedura egokia izateko, astean bitan neurtu behar dugu 

gantz-azido lurrunkorren eta alkalinotasunaren arteko erlazioa. Prozeduraren 

bidez denboraren arabera erlazio honen arteko aldaketaren kurba marrazten 

dugu eta bilakaera kaltegarriak gertatzen diren ala ez ikuskatzen dugu. Ohikoa 

ez den zerbait gertatzen den bakoitzean, adibidez solidoen karga gehitzea 

hirietako hondakin uraren deskarga igotzen denean edo ekaitza dagoenean, 

gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko erlazioa arretaz zaindu behar 

dugu. 

Gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko erlazioak 

digestorearen edukiak ahalmen indargetzailea duela adierazten du. Hobe da 

ahalmen indargetzaile altua badauka. Hori lortzen da, lehen aipatutako erlazioa 

baxua bada, alegia, gantz-azido lurrunkorrak baxuak eta alkalinotasuna altua 

direnean (200 mg/l gantz-azido lurrunkor gutxi gorabehera azido azetiko moduan 

neurtuta eta 3.000 mg/l-ko alkalinotasuna bikarbonato bezala neurtuta). Gantz-

azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko proportzioa desorekatu egiten dute: 

digestorera gehiegizko lokatz fresko elikatzeak, lokatz digeritua ateratzeak, edo 

hodi biltzaileak garbitzen dituen uholdeak (adibidez ekaitzak sortzen duen 

uholdea). 

Gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko erlazioa gehitzen 

hasten denean arazoren bat dago; 0,4 inguruko balioa hartzen badu (800 mg/l 

gantz-azido lurrunkorrak eta 2.000 mg/l-ko alkalinotasuna) alkalinotasuna asko 

jaitsi delako izaten da. Balio horietan gasean aurkitzen den anhidrido karbonikoa 

igotzen hasten da. Erlazioa 0,8 edo gehiagora heltzen denean, digestorearen 
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edukiko pHa jaisten hasten da. Erlazio honetan igoera nabaritzen den unean 

zuzenketak egin behar dira arazoak ekiditeko eta digestioaren kontrola gal ez 

dezagun. 

Proportzioa igotzen hasten denean ondoko neurriak har daitezke: 

digestorearen likidoen edukitze-denbora luzatu, berotzea ahal bezain uniformeki 

mantendu, lokatz erauzketak gutxitu eta lokatz kontzentratuaren zati bat 

bigarren-digestoretik lehen-digestorera ponpatu, horrek proportzioa orekatzen 

laguntzen duelako. 

Aldaketa hauek ahal bezain astiro egin behar dira. 

 

Gasa eta pHa 

Hauek digestorearen egoeraz jabetzen laguntzen duten analisi osagarriak 

dira. Dena dela, ez dugu ahaztu behar gantz-azido lurrunkorren eta 

alkalinotasunaren erlazioa gasaren ezaugarriak eta pHa baino arinago aldatzen 

dela. 

Ohiko egoeretan, CO2-ak lortutako gasaren % 25 eta % 35 bitartean egon 

behar du eta pHak 7,0 baino altuago izan behar du. Digestorea ondo ez 

dabilenean, gasaren ekoizpena ere jaitsi egingo da . 

 

Neutralizazioa 

Azidifikatutako digestorea berreskuratzea azkarrago egin daiteke azidoak 

esnekarea edo sosa kaustikoa bezalako sustantzi alkalinoekin neutralizatzen 

ditugunean. 

Bigarren-digestoretik lokatza berzirkulatzeak abantaila dakar. Alegia, 

kanpotik datorren ezer ez da sistemara igortzen, ezta ere aurretiaz lehen-
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digestorean egon ez den ezer. Ondo erabiliz gero, lokatzaren berzirkulazioak, bai 

ateratzen dugun lokatzaren karga bai solidoen erabileraren arazoa murrizten ditu 

Digestorearen edukiera eta berreskuratze denbora nahiko handiak badira, 

hobeto da lokatza berotzen eta nahasten den aldi berean karga gutxitzea, horrela 

berreskuratze naturala lortzen baita. Hala eta guztiz, sarri ez dira baldintza hauek 

egoten eta beharrezkoa da lehen aipaturiko neutralizazioa. 

Digestorea neutralizatu behar denean, arretaz kalkulatu behar dugu dosi 

egokia. Alde batetik, gutxiegi gehitzen bada, eraginik ez du izaten, eta beste 

aldetik, gehiegi ipintzen badugu kaltegarria eta toxikoa izaten da, gainera 

produktu kimikoa alferrik xahutuz. 

4.2 ANALISIAK BURUTZEA 

1. Lokatz fresko eta digerituen emaria. Honi esker digestorearen karga eta 

likidoen edukitze-denbora zenbatekoak diren jakingo dugu. Gaur egun 

kaudalimetro elektromagnetikoak erabiltzen dira. 

2. Digestioaren tenperatura. Zunda termometrikoak transmisorearekin. 

3. pHaren kontrola. pHmetroa transmisorearekin. 

4. Gantz-azido lurrunkorren edukia lokatz digerituan. 

Batezbesteko balioak: 150-etik 600-era mg/l CH3COOH. 

Laborategian balorazioa eginez zehazten da 

5. Alkalinotasun guztia. 

Batezbesteko balioak: 2.000-tik 4.000-ra mg/l CaCO3. 

Laborategian balorazioa eginez zehazten da. 
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Gomendatzen den gantz-azido lurrunkor eta alkalinotasunaren arteko 

erlazioa: 0,1-etik 0,3-ra. 

6. Lokatz fresko eta lokatz digerituaren materia lehor eta materia 

lurrunkorraren edukia. Labean 105 ºC tenperaturan lurrunketaren bitartez 

materia lehorra ateratzeko, eta gero mufla labean 550 ºC-tan errauzketa 

edo kiskalketa eginez materia lurrunkorra lortzeko. 

7. Materia lurrunkorraren ezabaketaren errendimendua. 

m1)(100m2
m2)(100m11x

−⋅
−⋅

−= , expresio honetan: 

m1 lokatz digerituaren materia lurrunkorra da, 

m2 lokatz freskoaren materia lurrunkorra da. 

8. Lokatz fresko eta lokatz digerituaren OEK guztia. Neurketa jarraitua 

dagokion neurgailuekin egiten da eta diru-aurrekontua mugatua bada, 

laborategian dikromato potasikoarekin balorizazioa eginez. 

9. Redox ahalmena. Redox transmisorea. Neurketa potentziometriaren bidez 

egiten da platinozko eta erreferentziazko adierazleekin (saturatutako 

kalomelanoa edo Ag / AgCl). 

10. Gasaren ekoizpen eta kontsumoa. Kontrola diafragma, venturi edo 

kontagailu sistema erabiltzen duen kaudalimetroaren bidez, edo 

gasometroaren bolumenaren bidez. 

11. Biogasaren konposizioa. Gasean dagoen metano, karbono dioxido, 

sulfhidriko eta hidrogenoaren portzentaiak jakiten laguntzen du. Gasen 

kromatografiaren bitartez lortzen da. 

12.  Bero ahalmena BBA-a baxuegia bada CO2  kantitate gehiegi dagoelako 

da. Bero ahalmenak digestioan desorekaren bat dagoela adierazten digu. 
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Kasu honetan, geroz eta zailagoa da biogasaren errekuntza galdaretan, 

azkenik ezinezkoa izanik. 

Bere osagaiak banaka eta zehazki neurtuz jakin dezakegu digestioko 

biogasaren bero-ahalmena, baita gasen kromatografiaren bitartez eta 

ondoren elementu bakoitzaren BBA-ari dagozkion balioak jarriz ere. 

4.3 ANALISIEN MAIZTASUNA 

Kasu guztietan kontrolerako gutxiengo maiztasunak ondoko hauek izan 

behar dira: 

• Tenperatura: egunero. 

• pHa: egunero. 

• OEK guztia: egunero. 

• Lokatzaren emaria: egunero (likidoen edukitze-denbora kalkulatzeko) 

• Gasaren emaria: egunero. 

• Lokatzaren kontzentrazioa: egunero (lokatzaren karga kalkulatzeko). 

Beste motatako kontrolak, gantz-azido lurrunkorrak, alkalinotasun guztia, 

redox ahalmena, behe-mailako bero ahalmena, materia lurrunkorra eta 

errendimenduak, besteak beste, astean birritan egitea nahikoa da. 

4.4 BETE BEHARREKO BESTE NEURKETA BATZUK 

Prozesu biologikoarekin lotuta dauden aurretik aipaturiko neurketez 

aparte, badira digestio anaerobio prozesuaren errendimendua hobetzen 
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laguntzen diguten beste kontrol batzuk. Gainera, kontrol horiek ere ustiatze lanak 

aurrera eramateko orduan oso garrantzitsuak dira. 

Neurri horiek ondorengoak dira: 

• Presostatoak gas konpresoreen xurgaketa eta bultzada bakoitzean, 

baita gasometroan ere. 

• Termostatoak gas konpresoreen bultzada bakoitzean. 

• Atmosferan egon litekeen CH4 detektagailuak. Segurtasun neurri hau, 

hala galdaretako konpresoreak dauden gelan nola irabiatze konpresoreak 

dauden gelan egin behar da. 

• Maila neurketak biltegi guztietan (gasometroa barne) dagozkien 

alarmekin. 

• Presio neurriak ponpen bultzada bakoitzean. 

• Tenperatura eta presio neurriak galdaretan. 

• Erretako gasaren emariaren neurketa galdaretan. 

• Sugarra ikuskatzeko gailua, biogasaren soberakina erretzen den 

zuzian. 
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5 AZKEN KONKLUSIOAK 

5.1 GAUR EGUNGO USTIAKETA BALDINTZAK 

Azken urteotan aurrekuntza handiak egin dira digestio anaerobioaren 

prozesuaren jakintzan. Jakintza horri esker erreaktoreak ustiaketa lanetan 

arazorik gabe ibiltzea lortu dugu, funtzionamenduari malgutasun-tarte txiki bat 

emanez. Dena den, araztegiaren funtzionamendu egonkorra ziurtatzen duen 

malgutasun-tarte hori, araztegi bakoitzak dituen ezaugarriek eta ustiatze lanak 

egiteko modu ezberdinek baldintzatzen dute. 

Gaur egun ere, erreaktorea abiarazteko erabakiak hartzeko unean 

enpirismoan oinarritzen gara. Egin ahalak egin, oraindik ez dugu funtsezko 

parametrorik aurkitu. Parametro horrek araztegiko lokatzaren tratamenduan 

kontrol orokorra izaten lagunduko liguke. Baina oraindik ez dugunez lortu, beste 

parametro batzuk neurtu, aztertu eta erabiltzen dira erabakirik egokienak 

hartzeko. Parametro horiekin batera beharrezkoa da prozesua nola gauzatzen 

den jakitea eta araztegi bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartzea. Jakintza 

horrek oraindik ez du enpirismoa ezabatu, ezta etorkizuneko prozesuaren 

kontrolerako oinarriak jarri ere. 

Entsegu kromatografikoak alde batera utziz, araztegia ondo ibiltzeko 

beharrezkoak diren analisi eta entsegu gehienak nahiko errazak eta merkeak 

dira. Erreaktore anaerobioaren egoera eta errendimendua ezagutzeko, ahalbidea 

ematen duen ohitura analitikoa eta kontrolekoa sortzea posiblea da. Baina 

kontuan izan behar dugu beti, analisien azken helburua H.U.A. osoaren ustiaketa 

egokia dela. Neurketa automatizatzeak eta magnitude horien erregistro 

jarraituak, beraiek bakarrik, ez dute inolako baliorik. Neurketak interpretatzen 

ditugun unean garrantzitsu bihurtzen dira, horrek laguntzen baitio araztegiaren 

funtzionamendu egokiari. 
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Araztegietan, eguneroko kontrol eta operazioa egitean, magnitude batzuk 

erabiltzen dira. Arin eta merke gauzatzen direlako, gaur egun beharrezkoak diren 

magnitudeak honako hauek dira: 

• Tenperatura. 

• Lokatzaren emaria. 

• Biogasaren emaria. 

• Sarrerako lokatzaren solidoen kontzentrazioa. 

• Lokatzaren konposizioa: sarrerako eta irteerako materia lurrunkorra, 

edo bestela, sarrerako eta irteerako OEK guztia. 

• Digestoreko lokatzaren pHa. 

Datu horiekin operazioaren parametro batzuk kalkula ditzakegu (karga 

masikoa, likidoen edukitze-denbora, materia lurrunkorraren ezabaketaren 

portzentajea) eta balantzerik garrantzitsuenak ere egin ditzakegu. 

Egin ahal bada, gomendagarria da beste magnitude zailagoak eta 

gogaikarriagoak ere zehaztea; esaterako, alkalinotasun eta gantz-azido 

lurrunkorren kontzentrazioa lokatz digerituan, gasaren konposizioa, lokatzaren 

jarduera metanogenikoa eta uraren biodegradabilitatea. 

Dena den, gaur egun erabiltzen dugun ustiaketa sistemak ez du oso 

modu azkarrean erantzuten erreaktorearen funtzionamenduan ager daitezkeen 

errakuntzak zuzentzeko orduan. Sarritan ustiaketa sistemak ezin du digestio 

anaerobio prozesuan gerta litezkeen gelditzeak eta errendimendu galerak 

ekidin. Sistema berriro egonkortzea eta finkatzea hain zaila denez, digestio 

anaerobioan nahi ez dugun aldaketaren bat gertatzen denean arazo larriak 

sortzen dira. Arazo hauek ekonomikoak zein ekologikoak izan daitezke 

araztegiko lokatz-lerro guztiaren ustiaketan, loditzetik deshidratazioraino. 
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5.2 PROPOSATURIKO USTIAKETA BALDINTZAK 

Doktore-tesia idazteko behar izan ditugun urte hauetan erabilitako 

bibliografia, Ondeo-Degrémont ingeniaritza enpresan jasotako eskarmentuari 

(Lleida eta Granollerseko H.U.A.-en abiarazte eta ustiaketa lanei esker) eta 

digestio anaerobioa egiten duten instalazio pilotuak eraikitzeko lankidetza 

proiektuari, horiei guztiei esker honakoa ondorioztatu dugu: digestio anaerobio-

mesofiloa prozesu biologiko ahalmentsua da, konparatiboki energia gutxi 

kontsumitzen duena, baina teknika trebea eta baliabide teknologiko zehatzak 

eskatzen dituena. Baliabide teknologiko horiek digestio egokia egiteko 

beharrezkoak diren inguruneko baldintzak madu eraginkorrean betetzea errazten 

dute. 

Ikerlan honetan digestio prozesuaren funtzionamendu iraunkor eta 

egonkorra ziurtatu behar dela ere argi geratu da. 

Digestio anaerobio prozesuan jaso ditugun jakintza guztiei esker hona 

hemen gure proposamena: digestio anaerobioaren gestioaren hobekuntza 

sarrerako parametroen kontrol sakonagoaren bitartez. 

Digestorean sarturiko lokatza proposatutako parametroetan mantentzen 

den heinean, digestio prozesuaren segurtasuna eta egonkortasuna bermatuta 

egongo dira. Horrela, lokatzaren digestio anaerobioaren aurkako argudiorik 

garrantzitsuena, prozesuaren egonkortasun falta alegia, desagertaraziko dugu. 

Digestioaren gestioa optimizatzerakoan bete behar eta ziurtatu behar 

diren neurriak ondokoak dira: 

• Lodigailuaren irteeran lehen-lokatzaren emaria eta kontzentrazioa. 

• Flotagailuaren irteeran lokatz aktibatuaren emaria eta kontzentrazioa. 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

195 

• Nahastutako lokatz freskoaren materia lurrunkorraren portzentajea. 

Neurri baliokide moduan, nahasturiko lokatzaren OEK guztiaren kantitatea 

proposatzen dugu. Oxigeno-eskari kimikoa jarraituan neur daiteke eta 

hortik estrapola genezake lokatzaren materia lurrunkorraren portzentajea. 

• Nahastutako lokatz freskoaren pHa. 

• Digestore bakoitzera doan lokatzaren emaria. Horrekin likidoen 

edukitze-denbora eta digestore bakoitzari dagokion karga masikoa lortuko 

ditugu. 

• Hondakin-uren araztegian sartzen den ur zikinean, digestio 

prozesurako inhibitzaileak diren elementurik dagoen jakin behar dugu. 

Kontu berezia izan behar dugu katio astunekin (kobrea, nikela, zinka) eta 

konposatu organiko batzuekin (zianuroak, fenolak eta ftalatoak) 

Lehenbailehen jakin behar dugu elementu inhibitzaile hauek agertzen 

diren ala ez, eta hori jakiteko araztegian sartzen den hondakin urari ohiko 

analisiak egin behar zaizkio. Analisi horiek egiteko arrazoiak guztiz 

justifikatuta daude, zeren eta digestio anaerobio prozesua inhibitzen duten 

elemetuek H.U.A.-aren ur lerroko arazketa biologikoaren prozesua ere 

oztopatzen dute . 

Orain arte erabili ditugun parametroak erabiltzen jarraituko dugu eta 

parametrook baliogarriak izango dira digestio prozesua aztertzeko orduan. Hau 

da, parametrook eskatutako errendimenduak balioztatzeko eta digestorean 

arazorik ez dela izan ziurtatzeko erabiliko dira. 

Neurri analitiko horiek teknologia egokiaren laguntzaz egingo dira eta 

ulertu eta aztertu egin beharko ditugu digestioaren ustiaketan erabiltzeko. 

Digestioaren ustiaketak, era berean, kudeaketan arau zorrotzak jarraituko ditu. 

Hiri-lokatzaren digestio anaerobioaren ustiaketan honako baldintza eta 

arauak bete behar izango dira: 
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a) Beharrezkoak diren berotzeko baliabideak edukitzea, digestorearen 

edukina 35 ºC-ko tenperaturara igotzeko eta hor mantentzeko. 

Abiaraztean erregai osagarria erabiltzen dugu. Aukeratutako tenperatura 

±0,5 °C-ko tartean mantendu behar dugu. 

Bai araztegi pilotuetan bai Lleida eta Granollerseko H.U.A.-an digestioaren 

tenperatura 35 ºC- koa izan da. 

Instalazio pilotuetatik jasotako eskarmentuak frogatu digu digestio 

anaerobio termofiloa, mesofiloa bezain bideragarria dela. Instalazio horiei 

esker, bibliografian bat ez zetozen konparazio-puntuak egiaztatu ahal izan 

ditugu. Esperimentalki, honako hauek ikusi ditugu: materia lurrunkorraren 

ezabaketa txikiagoa izanik ere, sarturiko materia lurrunkor kiloko 

metanoaren ekoizpena antzekoa dela; ur-lerroaren hasierara bueltatutako 

likidoak ere antzekoak direla Kjedahl nitrogenoa eta amoniakoa kontuan 

hartuz; eta, azkenik, digestio anaerobioak kutsaduraren gainkargari eta 

tenperatura kolpeei ematen dien erantzuna aski ona dela. 

b) Irabiatze sistema indartsu, eraginkor eta segurua jartzea. Sistema 

honen bidez, karga handiko digestioan digestorearen edukin guztia 

homogeneizatzeko gai izan behar dugu. Irabiatzeko sistemarik onena 

digestioko biogasa digestore erditik eta hondoaren mailan injekzioz 

sartzea da. Azken urteotan ur-ingeniaritzako enpresa handiek eraikitako 

araztegiek sistema hau onena dela frogatu digute. 

Lleida eta Granollersko araztegietan lokatz masaren irabiatzea biogasa 

digestorean injekzioz sartuz egiten da. Hori izan liteke araztegi horietako 

digestoreetan zarakar eta aparrik ez aurkitzearen arrazoi bat. 

Instalazio pilotuak txikiak direnez, irabiagailu bertikalak erabili ziren. 

Irabiagailu horiek behar zena baino askoz ere irabiatze potentzia 

espezifiko handiagoa ematen zuten. 
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c) Aparra sortzen duten desgasifikazio arazoak murriztu egiten dira 

digestore lauak erabilita. Digestorearen altuerak ez du inoiz diametroa 

baino handiagoa izan behar. 

d) Digestorean materia lurrunkorraren portzentajea ahal bezain altua 

duen lokatz freskoa sartu behar dugu. Zenbat eta materia lurrunkorraren 

edukin handiago, hainbat eta hobea digestioaren errendimendua. Hori 

dela eta, gomendagarria da H.U.A.-aren ur-lerroan lokatz aktibatuaren 

tratamendu biologikoak ahal den karga masikorik handiena izatea. 

Nitrifikazio-desnitrifikazio prozesua balego, komenigarria litzateke karga 

masikoa eguneko eta lokatz kiloko 0,15 kg OEB5  baino gutxiago ez 

jeistea. 

Hondakin-uren araztegiek sarri diseinuan aurreikusitakoa baino emari 

txikiagoekin lan egiten dutenez, ur-lerroaren tratamendu biologikoan 

egongo den karga masikoa luzeko-aerazio balioetara hurbiltzen da (0,07 

kg DBO5 eguneko eta lokatz kiloko). Hau dela eta, ur lerroan materia 

lurrunkorra ezabatzea lortzen dugu. Hau noski, ez da larria; ur emariak 

aurreikusitakoak baino txikiagoak izanik, lokatzaren ekoizpena ere 

txikiagoa da eta digestoreak likidoen edukitze-denbora handiagoa izango 

du. Horri esker materia lurrunkorraren proportzio baxua konpentsaturik 

geldituko da. Horrela gertatzen da Lleida eta Granollerseko araztegietan. 

Materia lurrunkorraren portzentajean gertatzen diren aldaketak lokatzaren 

OEK guztiaren aldaketekin neur daitezke. Gaur egun OEK parametroak ez 

du inolako arazorik sortzen neurketa jarraitua egitean. 

Digestioa egokia izateko, digestioaren sarreran OEK guztiaren 

kontzentrazioaren gutxiengo balio onargarriak lokatzak daukan 

kontzentrazioaren araberakoak dira. Tesi honetan proposatzen diren 

balioak honako hauek dira: 
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Lokatzaren kontzentrazioa (%) 3 5 7 

OEK guztiaren gutxiengo kontzentrazioa (g/l) 30 40 45 

 

Ustiaketan, edozein momentuan, aukera eduki behar dugu loditutako 

lehen-lokatzaren eta flotatutako lokatz aktiboaren arteko proportzio eta 

kontzentrazioetan aldaketa txikiak egiteko. Aldaketa horiek OEK guztiaren 

gutxiengo kontzentrazioa ziurtatzen dute, digestioa egokia izan dadin. 

e) Araztegiaren ur lerroan ondo diseinatu eta dimentsionatutako harea 

kentzeko instalazioa  edukitzea. Horrela digestioan harearen pilaketarik 

ez da gertatuko, harea ateratzeko eta digestorea garbitzeko instalazioak 

ez luke geldituta egon beharko eta lan-egunik ez da alferrik galduko. Aldi 

berean, luzarora begira harea kentze egokiak digestorean likidoen 

edukitze-denbora ez galtzen laguntzen digu. 

f) Digestorean lokatzak sartu edo elikatu behar dira ahal den modurik 

jarraienean. Lokatz loditua eta flotatua nahasteko funtsezkoa da ontzi 

aproposa edukitzea. Ontziak edukin nahikoa eta irabiatzeko sistema 

egokia eduki behar du. 

Ez dakigu Lleida eta Granollerseko H.U.A.-etan lokatz freskoak nola 

ponpatzen diren.  

Araztegira heltzen diren ohiz kanpoko ur emariei, eta ondorioz lokatz 

emari irregularrei, aurre egiteko lokatz nahastuaren biltegiak 2 eguneko 

likidoen edukitze-denbora eta 30 W/m3-ko irabiatze potentzia espezifikoa 

edukitzea gomendatzen dugu. 

g) Digestio prozesuan lokatza ahal den kontzentratuen sartu behar da. 

Hobeto % 5,5 eta % 6-ren arteko kontzentrazioan elikatzen bada. 

Lokatzaren kontzentrazioa inoiz ez da izango % 3 baino baxuagoa eta 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

199 

irabiatze arazoak ez edukitzeko kontzentrazioa % 7 baino altuago ez 

izatea ere gomendatzen dugu . 

Hala eta guztiz ere, ikuskatuak izan ziren hilabeteetan, Lleidako H.U.A.-an 

lokatz freskoaren kontzentrazioa 30-50 g/l-koa izan zen eta Granollerseko 

H.U.A.-an lokatz freskoak 30-45 g/l-ko kontzentrazioa izan zuen. Horrekin 

zera ondoriozta dezakegu: erreaktorearen diseinuko likidoen edukitze-

denbora gainditzen ez bada, puntu hau ez dela hain garrantzitsua. 

Materia guztiaren kontzentrazioa zenbat eta altuagoa izan, digestioa gero 

eta arinago hasiko dela adierazi behar dugu. Materia guztiaren % 3-ko 

kontzentrazioaren azpitik digestio prozesua gauzatzea oso zaila izango da 

eta batez ere digestioaren abiaraztea atzeratzea suposatuko du (3 

hilabete baino gehiago). 

Lokatz freskoaren kontzentrazioa zenbat eta altuagoa izan, lokatzaren 

emaria gutxiago delarik, likidoen edukitze-denbora altuagoa izango dela 

azpimarratu behar dugu. Gainera lokatz freskoaren tenperatura igotzeko 

erabili behar den energia-gastua murriztu egiten da. 

Lodigailuak dimentsionatuta egon behar du bertatik ateratzen dugun 

lehen-lokatzak 70 g/l-ko kontzentrazioa eduki dezan. Bestalde, flotagailutik 

ateratzen dugun flotatutako lokatz aktiboak 35 g/l-ko kontzentrazioa 

edukitzea nahikoa da. 

h) Digestorean gutxi gorabehera pH 7 duen lokatza sartu behar da. 

pHaren birdoitzea beharrezkoa dela uste badugu, karesnea dosifika 

daiteke. Hidroxidoren bat sartzea (adibidez, sosa kaustikoa) ez da 

baztertu behar. 

Dosifikazio-gunea ere, aukeratu behar da. Toki hau digestoreko sarrerako 

kutxeta, lokatza nahasteko biltegia edo lodigailua izan daiteke. 

Esperientziak erakusten digu lodigailuak funtzionamendu arazorik ez 
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duela sortzen eta horregatik, irtenbiderik sinpleena eta komenigarriena, 

karesnea (edo produktu kimikorik egokiena) digestoreko sarrerako 

kutxetan botatzea da. 

Lleida eta Granollerseko H.U.A.-etan eta instalazio pilotuetan ez da inoiz 

beharrezkoa izan lokatzaren pHa igotzeko erreaktiboak gehitzea. Argi 

geratu da digestioek nahiko gaitasun dutela autozuzenketak egiteko eta 

puntu horrek hasieran pentsatutakoa baino buruhauste gutxiago sortu 

digu. 

Lleida eta Granollerseko H.U.A.-etatik jasotako konparazioek zera 

azaltzen digute: pH aldaketek adierazten dute digestio prozesuan 

eraldaketarik gertatzen den. Eraldaketa hauek materia lurrunkorra 

ezabatzeko portzentajearekiko atzerapenakin gertatzen dira.  

i) Digestio prozesuan substantzia inhibitzaileak sartu diren ala ez 

lehenbailehen jakin behar dugu. Baietz izatekotan, digestorean sartzen 

den nahastutako lokatzaren kantitatea, berehala minimora murriztu 

behar da. Araztegiaren ur zikinaren kolektorean elementu toxiko hauen 

isurketa gelditzen ez bada, nahastutako lokatzaren emaria ezin da igo 

kantitate normalera. Beraz, toxikotasuna agertzen denean digestorean 

sarturiko karga masikoa jaisten da eta likidoen edukitze-denbora igotzen. 

Behin arriskua digestoretik aldendu eta gero, lokatzaren karga poliki poliki 

igotzen da maila normaletara heldu arte. 

Substantzia inhibitzaileen eragin toxikoak neutralizatzeko elementu 

aurkariak sartzeko aukera aztertu da. Gai honi buruz dagoen esperientzia 

ezak eta ustiaketa lanetan dosifikazio horiek egiteko prest egoteak 

suposatuko lukeen gainerako kostuengatik teknika hau ez erabiltzea 

aholkatzen dugu. 

Guk aztertutako araztegietan toxikoak izan litezkeen elementuak 

aztertzeko baliabide teknikorik ez dugu eduki. 
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j) Lehen-digestorean, eta guztiz amaiturik dagoen digestio anaerobioarekin 

erkatuz gero, nahikoa erabili behar da gasaren ekoizpen eta materia 

organikoaren degradazioaren % 90 ziurtatzen duen likidoen edukitze-

denbora. 

Ondo irabiatuta dagoen laborategiko erreaktorean, edukitze-denbora 8 

edo 10 egunera murriz daiteke eta 3-tik 6-ra kg MG·m-3·egun-1-eko karga 

masikoak erabil daitezke. Hala ere, eskala industrialean, 18 eguneko 

edukitze-denbora mailatik inoiz ez jaistea eta 2,5 kg MG·m-3·egun-1-

eko karga masikoa inoiz ez gainditzea aholkatzen da. Digestio 

sistemaren egonkortasuna ziurtatzeko edukitze-denbora hoberena 20 

egunekoa da. 

Karga erdiko instalazioetan, aldizkako irabiatzearekin, likidoen edukitze-

denbora luzatu egin behar da eta bikoiztu egin daiteke. Edukitze-denbora 

altuak egonkortasuna badakar ere, karga erdiko instalazioak guztiz 

alboratuta daude eta ez dira gomendatzen. Digestioko hiru faseetan 

homogeneitatea galtzen da eta horrek sistemaren porrota ekar lezake. 

Karga masikoa eta likidoen edukitze-denbora, diseinuan ezarritako balio 

moduan errespetatuak izan dira bai instalazio pilotuetan bai azterturiko 

beste bi araztegietan ere. Lehen esan bezala, Lleida eta Granollerseko 

araztegietan, funtzionamendu erreala 1,5 kg MS·m-3·egun-1 baino karga 

masiko txikiagoekin gertatu zen, hau da karga erdiko erregimenean. 

Irabiatzea jarraia izan zenez ez zen arazorik egon. 

k) Kontrolerako gailuak aurreikusi behar dira: Gas eta lokatzaren lagin-

jasogailuak, pH eta redox ahalmenaren neurgailuak, emari-neurgailuak, 

irteerako OEK guztiaren neurgailua eta abar. Horrela digestio prozesuaren 

egoera ona gerokotasunean egiaztatuko dugu. 

Kontrolerako elementuak kontuan harturik, ez da beharrezkoa Lleida eta 

Granollersen sarrera eta irteeran materia lurrunkorraren eguneroko 
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neurketa egitea, ezabaketaren portzentajea jasotzeko. Digestorearen 

edukitze-denboragatik, irteerako materia lurrunkorra ez da sarrerakoarekin 

parekatzen. Hori dela kausa materia lurrunkorraren ezabaketaren 

portzentajeak ez du islatzen digestorean gertaturikoa.  

Lleida eta Granollerseko H.U.A.-etan sartu-irteerako materia lurrunkorren 

hilabeteroko batezbestekoak eginez eta konparatuz, elkarrekikotasuna 

badagoela ondoriozta genezake. Horrela izanik, hilabeteroko 

batezbesteko horiekin lortutako materia lurrunkorraren portzentajeak 

adierazgarriak izan daitezke. 

Araztegi bat uztiatzeko unean, gantz-azido lurrunkor eta alkalinitatearen 

arteko erlazioa egitea ez da derrigorrezkoa. Parametro honek pH edo 

materia organikoaren ezabaketarekin izan dezakeen loturarik ez dugu 

aurkitu Lleida eta Granollerseko araztegietan. Horrek adierazten digu 

eskala industrialean gantz-azido lurrunkor eta alkalinitatearen erlazioan 

gerta daitezkeen aldizkako igoerak “alarma faltsua” baino ez direla. 

Araztegi pilotuetako gantz-azido lurrunkorren neurriak ez du beste 

parametroekin ere (materia lurrunkorra, alkalinitatea, pHa) inolako 

zerikusirik. 

 

Beraz, digestioak ondorengo baldintzak betetzen baditu: 

− Abiararazte zuzena edukitzea. 

− Lokatza 35 °C-ko tenperatura konstantean mantentzea. 

− Likidoen edukitze-denbora 20 egun baino luzeagoa izatea. 

− Karga masikoak ez du 2,5 kg MS·m-3·egun-1 balioa gainditzea. 

− Nahastutako lokatz freskoaren kontzentrazioa % 5,5 baino altuagoa 

izatea. 
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− Nahastutako lokatz freskoaren oxigeno-eskari kimiko guztia 40 g/l 

baino altuagoa izatea. 

− Eta, araztegiko ur lerroan dagoen harea kentzeko instalazioa eta 

lehen-lokatzaren loditze prozesua eta lokatz aktiboak flotatzeko 

prozesua ondo ibiltzea. 

Honako hau atera daiteke konklusio moduan:  

Digestio anaerobio prozesuak materia lurrunkorraren zati handi baten 

ezabaketa jarraia ziurtatzen du (gutxienez % 40) eta lokatza biologikoki 

egonkortuta aterako dugu. 

Digestorea sarrerako parametro horiekin ibilarazteak, digestioaren 

prozesu biokimiko eta mikrobiologikoak modu ezinhobean garatzen direla 

ziurtatzen digu. Hiru faseak, hidrolisia, azidifikazioa eta gasifikazioa, orekatuta 

egongo dira eta irteerako parametroak, pHa, alkalinotasuna, gantz-azido 

lurrunkorren kantitatea edo digestoreko lokatzaren OEK guztia, besteak beste, 

aurreikusitako eta onargarriak diren mailetan geratuko dira. 
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5.3 IKERLANEN ETORKIZUNERAKO PERSPEKTIBAK ETA 
GARAPENAK 

Ekonomia eta komunikazioen globalizazio fenomenoarekin, biztanleriaren 

kontzientziazioa handiagoa da. Energiaren gabeziak eta erregai fosilak 

erabiltzeagatik sortzen den berotegi-efektuak gero eta eragin handiago daukate 

jendearengan. Etorkizunean, energi iturri berriztagarriak garatzeko egin beharko 

diren ahaleginak handiak izango dira. 

Garatutako herriak zein garapen bidean dauden herriak ingurunarekiko 

begirunea eskatzen dute. Hori dela medio, araztegietan hiri-lokatza tratatzeko 

digestio anaerobioa ezartzeak aldeko abantailak besterik ez ditu garapen 

jasangarriaren ikuspuntutik. 

Prozesu anaerobikoek hondakin kutsatzaileak azpiproduktu erabilgarrietan 

aldarazten dituzte. Aparteko gaitasun horri esker digestio anaerobioak argindarra 

eta ongarriak ekoizten ditu. Alegia, digestio anaerobioaren bidez hondakin ur, 

hirietako hondakin solido eta nekazaritzako ondakinetatik gas metanoa lortuko 

dugu. Bilakabide horrek bat egiten du prozesu ekologikoak garatzeko biztanleriak 

dituen nahiekin. Hala ere, teknologiaren ikuspuntutik, oraindik ugaldu egin behar 

dira digestio anaerobioak arazten dituen ur eta lokatz motak. 

Digestio anaerobio-mesofilo eta anaerobio-termofiloaren aldekoen artean 

eztabaida bizia dago. Herri garatuenetan digestio termofiloak gaur egun duen 

baino zabalpen handiagoa lortuko duela uste dugu, baina ekonomia garapen 

bidean duten herrialdeetan instalazio berri gehienek digestio mesofiloa 

erabiltzen dute. Arrazoia da antzeko lokatzaren egonkortasun eta materia 

lurrunkorraren ezabaketaren errendimenduekin, digestio mesofiloak jakintza eta 

teknologia eramate txikiagoa behar duela. 

Ahalegin handiak egin badira ere, gaur egun, herri batzuetan porrot 

nabarmenak gertatu dira teknologia anaerobia ezartzerakoan. Porrot hauen 
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sorburuak bi izan daitezke. Alde batetik, eraikuntzan gertatu diren akatsengatik 

edota ustiaketan egon den utzikeriagatik instalaziori kiratsa dario eta biztanleriak 

ez du teknologia hori nahi. Bestetik, ustiaketa lanetan behe-mailako trebakuntza 

duten langileak kontratatzen dira eta instalazioak aukera asko ditu gelditzeko edo 

arazoak edukitzeko. Jakina da ustiaketa ekonomiaren aldetik arazo horiek oso 

larriak direla. 

Beraz, etorkizun hurbilaren aurrean, digestio anaerobioan ustiaketa 

metodoen sinplifikazioa eta hobekuntza beharrezkoak dira. Tesi honek 

prozesuaren kontrolerako optimizazioan aurrerapausoa izatea nahi du. 

Era berean, mikrobiologiaren aldetik puntu batzuk nahiko ilun daude. 

Puntu horiek argitzeko ikerkuntza alorrean inbertsio handiak burutu beharko 

dira. Orain mikroorganismoak identifikatzeko biologia molekularreko teknikak 

erabiltzen hasi dira. Metodo berri horiek oso tresna prometagarria dirudite. 

Mikrobiologiaren esparruko ikerkuntzan gertatu den moduan, alderdi 

tekniko batzuk garapen handia edukiko dute etorkizunean. Garapen biderik 

prometagarrienak honako hauek dira: parametroen neurketa jarraituak 

automatikoa eta batez ere zehatza izan beharko du, neurtzeko oso zailak diren 

parametroen balioztatze jarraitua egiteko algoritmo eta modelo fidagarrien 

garapena egingo da, eta bakterio eta entzima batzuk antzemateko sentsore 

mikrobiologikoen garapena ikusiko dugu. 

Prozesuko parametroen neurketa jarraituaren alorrean, lokatz digerituaren 

pHa, redox ahalmena, gantz-azido lurrunkor edo alkalinotasunaren 

transmisoreak aurkitzen ditugu. 

Merkatuan elektrodo, sentsore, analizagailu eta neurgailuen aukera 

handia aurki dezakegu. Kasu guztietan, kontrolerako sistema automatikoak 

sentsoreen zikinkeria eta buxaduragatik huts egitea oso arrunta da. Akats 

tekniko hori ekiditeko beste ikuspuntu batetik begiratu beharko genioke. 

Ikertzaileek gasaren konposizioaren analisiaren bitartez kontrolerako beste 
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irtenbide bat eman nahi dute. Kasu honetan H2 eta CO gasen neurriak oso 

erabilgarriak izan dira prozesuaren inhibizio edo oreka ezaren adierazle 

goiztiarrak ezartzeko. 

Prozesuko parametroen neurketa jarraituaren alorrean ere, karbono 

kantitatea jakiteko garatu diren neurgailuak hobekuntza interesgarria izan 

dira. Instrumentu horiekin karbono guztia (organikoa eta inorganikoa) neurtzen 

da eta tratamendu anaerobioan gerta daitekeen iraultza teknologikoa 

litzatekete. Karbono guztiaren neurketa horrekin araztegiaren automatizazio 

osoa bideratzen da. Zeharka, karbono guztiaren analizagailuak gasaren 

konposizioa (CO2 gasaren portzentajea), alkalinotasunaren neurria (karbono 

inorganiko guztia) eta materia organikoaren neurria (karbono organiko guztia) 

zehazteko erabil daitezke. 

Gainera, karbono organiko guztiarekin OEK guztia estrapola daiteke. 

Instalazio pilotuen datuak aztertzen diren atalean oxigeno-eskari kimiko guztia 

lokatzaren materia lurrunkorraren aldaketen adierazle ona dela erakutsi dugu eta 

horregatik, OEK guztia edo karbono organiko guztia erabiltzean materia 

organikoaren ezabaketaren portzentajea atera daiteke. 

Beste alderdi interesgarri bat modelo matematikoen erabilpena da. 

Modelo matematiko horiekin praktikan kuantifikatzeko oso zailak diren operazio-

aldagaiak estima daitezke. 

Digestio anaerobioaren biokimika eta mikrobiologia arloetan, espezie 

mikrobiano batzuen jarduera metanogenikoa zehazteko, ordenagailuz 

lagundutako sistemak garatu eta hobetuko dira. Bakterio hidrolitiko eta 

heteroazetogenikoen jarduerak ere aztertuko dira. 

Edozein kasutan, hiri-lokatzaren digestio anaerobioak etorkizun oparoa 

edukiko du garatzeko gai den neurrian. Garapena, gizarteak eskatzen duen 

norabidean gauzatu beharko da eta hasierako inbertsio kostuan zein ustiaketa 

lanetan erabiltzen den teknikan gertatuko da. Prozesu anaerobikoaren jakintzan 



HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN KONTROLERAKO PARAMETROEN AZTERKETA: 
H.U.A.-KO DIGESTIO ANAEROBIOAREN ABIARAZTE ETA USTIATZEA OPTIMIZATZEKO PROPOSAMENA 
 

6. ATALA – H.U.A.-KO HIRI-LOKATZAREN DIGESTIO ANAEROBIOAREN USTIATZE LANAK OPTIMIZATZEKO 
JASOTAKO KONKLUSIOAK 

207 

gertatu diren aurrerapausoak nabarmenak izan dira eta horregatik etorkizunean 

diseinatu behar diren araztegien lokatz-lerroetan, digestio anaerobioak funtsezko 

papera beteko duela uste dugu. 
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1 . ERANSKINA - INSTALAZIO PILOTUETATIK JASOTAKO

GRAFIKOAK ETA ZENBAKIZKO BALIOAK

Eranskin honetan, instalazio pilotuetan entseguak egiterakoan aztertu

diren parametroen grafikoak eta balioen taulak aurkezten ditugu . Era berean,

egindako errendimendu-kalkuluen emaitzak gehitu ditugu .

Hiru ataletan banatu dira :

• Digestio Anaerobio-mesofiloa

• Digestio Anaerobio-termofiloa

•

	

Digestio mesofilo eta termofiloaren arteko konparazioa

Udako denboraldia izan ezik (uztailaren l5etik abuztuaren 31 eraino), oso

analitika gutxi egin baitzituzten eta mantenu lanak egin baitzituzten soilik,

hauexek dira konparagarriak diren sasoiak :

•

	

Digestore mesofiloa : 1998ko azaroaren 30etik 2000ko urtarrilaren 8ra

•

	

Digestore termofiloa : 1999ko maiatzetik 15etik 2000eko urtarrilaren

8ra
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DIGESTORE MESOFILOAREN GRAFIKOAK

6

1 . MATERIA LURRUNKORRA

2 . MATERIA GUZTIA

3 . FRAKZIO LURRUNKORRA

4 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETA

5 . GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK

6 . AZIDO AZETIKOA

7 . AZIDO PROPIONIKOA

8. BIOGASAREN EKOIZPENA

9. BIOGASAREN KONPOSIZIOA

10. pHA

11 . ALKALINOTASUN GUZTIA

12.OEK GUZTIA

13. BIOGAS ETA METANO 1 KG ML EZABATUA

14. BIOGAS ETA METANO 1 KG ML ELIKATUA

15 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETA / OEK GUZTIAREN

MURRIZKETAREN ARTEKO KONPARAZIOA

ERANSKINAK



































DIGESTORE TERMOFILOAREN GRAFIKOAK

1 . MATERIA LURRUNKORRA

2 . MATERIA GUZTIA

3 . FRAKZIO LURRUNKORRA

4 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETA

5 . GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK

6. AZIDO AZETIKOA

7. AZIDO PROPIONIKOA

8. BIOGASAREN EKOIZPENA

9. BIOGASAREN KONPOSIZIOA

10. pHA

11 . ALKALINOTASUN GUZTIA

12.OEK GUZTIA

13. BIOGAS ETA METANO / KG ML EZABATUA

14. BIOGAS ETA METANO / KG ML ELIKATUA

15 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETA / OEK GUZTIAREN

MURRIZKETAREN ARTEKO KONPARAZIOA

































DIGESTIO MESOFILOETATERMOFILOAREN ARTEKO
KONPARAZIOA

1 . MATERIA LURRUNKORRA

2 . MATERIA GUZTIA

3 . FRAKZIO LURRUNKORRA

4 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETA

5 . MATERIA LURRUNKORRAREN EZABAKETAN DAUDEN ALDEAK

6 . GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK

7. AZIDO AZETIKOA

8. AZIDO PROPIONIKOA

9. BIOGASAREN EKOIZPENA

10. BIOGASAREN KONPOSIZIOA

11 .pHA

12.ALKALINOTASUN GUZTIA

13.OEK GUZTIA

14 . BIOGAS / KG ML EZABATUA

15 . METANO / KG ML EZABATUA

16 . BIOGAS / KG ML ELIKATUA

17 . METANO / KG ML ELIKATUA

18 . NTK-A

19 . AMONIO IRAGAZIA

20. OEK GUZTIAREN MURRIZKETA
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2 . ERANSKINA - LLEIDAKO H .U.A.-TIK JASOTAKO GRAFIKOAK

ETA ZENBAKIZKO BALIOAK

Honako parametroak batzeko gai izan gara Lleidako hondakin uren

araztegian :

H.U .A.-ren datuak orokorrean :

•

	

Tratamendu biologikoko ur-emaria .

•

	

Lehen-Iokatzaren emaria .

•

	

Lokatz biologikoaren emaria .

Diqestore bakoitzaren datuak :

•

	

Digestio sarrerako Iokatzaren emaria .

•

	

Digestio irteerako Iokatzaren emaria .

•

	

Digestio sarrerako lokatzaren kontzentrazioa .

•

	

Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Likidoen edukitze-denbora .

•

	

Materia lurrunkorraren karga .,

•

	

Digestio irteerako Iokatzaren kontzentrazioa .

•

	

Digestio irteerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Digestore barruko lokatzaren kontzentrazioa .

•

	

Digestore barruko materia lurrunkorraren portzentajea .

ERANSKINAK
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108

•

	

Digestore -barruko gantz-azido lurrunkorrak, azido azetikoaren

milibaliokide bezala adierazita .

•

	

Digestore barruko alkalinotasun guztia, CaCO3 milibaliokide bezala

adierazita .

•

	

VFAIAIk. erlazioa (Volatile Fatty Acids - Gantz-azido lurrunkor I

Alkalinotasuna)

•

	

pHa.

•

	

Materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea .

Datu hauek hilabeteka batu eta mailakatu ditugu. Analizatu den

denboraldiak 1995eko otsailetik 1996ko martxora arte iraun du. Orotara 13

hilabete izan dira .

Egin ditugun grafikoak hurrengo parametroei dagozkie :

•

	

A digestorean materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea .

•

	

A digestorean sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea.

•

	

A digestorean irteerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

A digestorean VFAIAIk. (Gantz-azido lurrunkor / alkalinotasuna) eta

pHaren arteko konparazioa .

•

	

B digestorean materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea .

•

	

B digestorean sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

B digestorean irteerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

B digestorean VFA/Aik. (Gantz-azido lurrunkor I alkalinotasuna) eta

pesaren arteko konparazioa .
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3 . ERANSKINA - GRANOLLERSEKO H.U .A.-TIK JASOTAKO

GRAFIKOAK ETA ZENBAKIZKO BALIOAK

Granollerseko hondakin uren araztegitik honako parametro hauek jaso

ahal izan ditugu :

H.U.A.-ren datuak orokorrean :

•

	

Tratamendu biologikoko ur-emaria .

•

	

Digestio sarrerako Iokatzaren kontzentrazioa

•

	

Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Digestio sarrerako pHa .

•

	

Digestio irteerako Iokatzaren kontzentrazioa .

•

	

Digestio irteerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Digestio prozesuko materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea

Diqestore bakoitzaren datuak :

•

	

Digestore barruko Iokatzaren kontzentrazioa .

•

	

Digestore barruko materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Digestore barruko gantz-azido lurrunkorrak, azido azetikoaren

milibaliokide bezala adierazita .

•

	

Digestore barruko alkalinotasun guztia, CaCO3 milibaliokide bezala

adierazita .
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194

•

	

VFA/Alk. erlazioa (Volatile Fatty Acids - Gantz-azido lurrunkor I

Alkalinotasuna)

•

	

pHa .

Datu hauek hilabeteka batu eta mailakatu ditugu . Analizatu den

denboraldiak 1998ko abuztutik 1999ko martxora arte iraun du. Orotara 8 hilabete

izan dira .

Egin ditugun grafikoak hurrengo parametroei dagozkie :

•

	

Materia lurrunkorraren ezabaketaren portzentajea .

•

	

Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

Digestio sarrerako materia lurrunkorraren portzentajea .

•

	

A digestorean VFA/AIk. (Gantz-azido lurrunkor / alkalinotasuna) eta

pesaren arteko konparazioa .

•

	

B digestorean VFA/AIk . (Gantz-azido lurrunkor I alkalinotasuna) eta

pesaren arteko konparazioa .
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko abuztua

Ur tratatuaren emari osoa :

	

539.194 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria :

	

17.393 m3/d
Ur tratatuaren orduko emaria :

	

725 m3lh

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna

	

% ML ezab .
m3/d

	

gli J% lurrunkorrak , pH

	

gll 1% lurrunkorrak ,

1998/08/01 18.539
1998/08102 23.247
1998/08103 22.494
1998/08/04 19.127
1998/08/05 17.772
1998108/06

	

17.117 -

	

33,00

	

65,50

	

6,70 29,10

	

58,60

	

25,45
1998108107

	

17.238
1998/08/08

	

15.797

	

34,00

	

67,10

	

6,50 32,80

	

58,90

	

29,73
1998/08/09 12.923
1998/08/10 15.445
1998/08/11

	

15.882

	

33,00

	

67,10

	

6,60 31,00

	

58,50

	

30,88
1998/08/12

	

18.214
1998/08/13

	

14.474

	

23,00

	

62,90

	

6,70 30,00

	

56,00

	

24,93
1998108114 15.511
1998/08/15 13 .425
1998/08116 12.050
1998/08/17

	

12.566

	

28,00

	

64,00

	

6 00 29,00

	

55,70

	

29,27
1998108118 20.699
1998/08/19 19.237
1998/08/20 20.493
1998/08/21

	

20.597

	

49,00

	

49,00

	

6 30 35,90

	

48,30

	

2,76
1998108122 18.059
1998/08/23 16.515
1998/08/24 16.467
1998/08125

	

16.692

	

35,90

	

63,60

	

6,40 34,00

	

53,20

	

34,94
1998108126 18.443
1998108127 18.761
1998108128 18.346
1998108129 16.619
1998108130 17.299
1998/08/31

	

19.146

Batezbest. 17.393 33,70 62,74 6,46 31,69 55,60 25,42
Maximoa 23.247 49,00 67,10 6,70 35,90 58,90 34,94
Minimoa

	

12.050

	

23,00

	

49,00

	

6,00 29,00

	

48,30

	

2,76
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko abuztua

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko lokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA1AIk.

	

pH
g/1 1 % lurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/I Azetikoa

1998108/01
1998/08/02
1998/08/03
1998/08/04
1998/08/05
1998108106 24,00
1998/08/07
1998/08/08 26,00
1998/08/09
1998/08/10
1998/08/11 26,00
1998/08112
1998108/13 26,00
1998/08/14
1998/08/15
1998/08/16
1998/08/17 25,00
1998/08/1.8
1998/08/19
1998/08/20
1998/08/21 24,00
1998108122
1998/08/23
1998/08/24
1998/08/25 22,00
1998/08/26
1998/08/27
1998/08/28
1998/08/29
1998/08/30
1998/08/31

58,40

	

1 .800

	

992

	

0,55

	

7,38

57,70

	

1 .625

	

868

	

0,53

	

7,42

56,70

	

1 .850

	

589

	

0,32

	

7,52

56,60 1.950 496 0,25 7,21

52,80 1.700 310 0,18 7,55

53,30 1 .900 279 0,15 7,52

52,90

	

1 .925

	

217

	

0,11

	

7,60

Batezbest. 24,71 55,49 1 .821,43 535,86 0,30 7,46
Maximoa 26,00 58,40 1 .950 992 0,55 7,60
Minimoa	22,00	52,80	1 .625	217	0,11	7,21
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko abuztua

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko Iokatza
Día

	

Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/AIk . l

	

pH
gil

	

%Iurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/1 Azetikoa

1998/08/01
1998/08/02
1998108103
1998/08104
1998/08/05
1998/08/06

	

34,00

	

58,10

	

1.875

	

1 .025

	

0,55

	

7,42
1998/08/07
1998108/08

	

34,00

	

57,90

	

1.850

	

897

	

0,48

	

7,42
1998108/09
1998/08/10
1998/08/11

	

33,00

	

56,50

	

1 .875

	

609

	

0,32

	

7,42
1998/08/12
1998/08/13

	

32,00

	

56,80

	

2.100

	

513

	

0,24

	

7,43
1998/08/14
1998108115
1998/08/16
1998/08117

	

32,00

	

53,80

	

1 .500

	

320

	

0,21

	

7,42
1998108118
1998/08/19
1998/08/20
1998/08/21

	

29,00

	

54,10

	

1 .713

	

288

	

0,17

	

7,44
1998/08/22
1998/08/23
1998/08/24
1998/08/25

	

28,00

	

52,20

	

1 .700

	

224

	

0,13

	

7,40
1998/08/26
1998/08127
1998/08/28
1998/08129
1998/08/30
1998/08/31

Batezbest . 31,71 55,63 1 .801,79 553,72 0,30 7,42
Maximoa 34,00 58,10 2.100 1 .025 0,55 7,44
Minimoa

	

28,00

	

52,20

	

1.500

	

224

	

0,13

	

7,40
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko iraila

Ur tratatuaren emari osoa : -

	

654.270 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria :

	

21.809 m3/d

Ur tratatuaren orduko emaria :

	

909 m3/h

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna

	

% ML ezab .
m3/d

	

g/I 1% lurrunkorrak , pH

	

g/I 1% lurrunkorrak ,

1998/09/01 21 .365
1998/09/02 20.283
1998/09/03 19.929
1998/09/04

	

21.331

	

20,00

	

65,00

	

6,90 24,00

	

51,70

	

42,36
1998/09/05 18.089
1998/09/06 16.601
1998/09/07 23.549
1998/09/08 23.164
1998/09/09

	

21.835

	

40,00

	

68,20

	

6,90 25,00

	

51,70

	

50,09
1998/09/10 22.169
1998/09/11 22 .403
1998/09/12 17 .363
1998/09/13

	

15.753

	

40,00

	

64,60

	

6,40 27,00

	

51,80

	

41,11
1998/09/14 22.262
1998/09/15 21 .708
1998/09/16

	

22.825

	

36,00

	

67,10

	

6,80 27,00

	

52,00

	

46,88
1998109/17 22.946
1998/09/18 23.147
1998/09/19 19.451
1998109/20

	

16.891

	

30,00

	

66,40

	

6,50 23,00

	

51,40

	

46,48
1998/09/21 22.055
1998109/22 22.518
1998109/23

	

30.046

	

32,00

	

68,50

	

6,60 26,00

	

53,60

	

46,88
1998/09/24 24.091
1998/09/25 23.892
1998109/26 26.429
1998/09/27 21 .755
1998/09/28

	

23.695

	

34,00

	

59,50

	

6,40 25,00

	

53,40

	

22,00
1998109/29

	

22.686
1998/09/30

	

24.039

	

37,00

	

66,12

	

6,20 26,00

	

53,47

	

41,12

Batezbest. 21 .105 33,63 65,68 6,59 25,38 52,38 42,12
Maximoa 30.046 40,00 68,50 6,90 27,00 53,60 50,09
Minimoa

	

15.753

	

20,00

	

59,50

	

6,20 23,00

	

51,40

	

22,00
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko iraila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko Iokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/Aik .1

	

pH
gll 1 % lurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/l Azetikoa

1998/09/01
1998/09102
1998/09/03
1998/09104 22,00

	

51,50

	

1.800

	

186

	

0,10

	

7,57
1998/09/05
1998/09/06
1998/09/07
1998/09/08
1998/09109 23,00

	

51,60

	

2.075

	

202

	

0,10

	

7,58
1998/09/10
1998/09/11
1998/09/12
1998/09/13 23,00

	

51,60

	

2.100

	

191

	

0,09

	

7,62
1998/09/14
1998/09/15
1998/09/16 23,00

	

51,30

	

2.250

	

186

	

0,08

	

7,58
1998/09/17
1998/09118
1998/09/19
1998/09/20 24,00

	

51,40

	

2.250

	

186

	

0,08

	

7,67
1998109/21
1998/09/22
1998/09/23 22,00

	

51,02

	

2.275

	

202

	

0,09

	

7,68
1998/09124
1998/09/25
1998109/26
1998109/27
1998109128 23,00

	

51,07

	

2.250

	

155

	

0,07

	

7,61
1998/09/29
1998109/30 18,00

	

50,28

	

1 .900

	

171

	

0,09

	

7,54

Batezbest. 22,25 51,22 2.112,50 184,71 0,09 7,61
Maximoa 24,00 51,60 2.275 202 0,10 7,68
Minimoa

	

18,00

	

50,28

	

1 .800

	

155

	

0,07

	

7,54
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko iraila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko lokatza
Día

		

'Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/AIk. 1

	

pH
gil 1 % lurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/I Azetikoa

1998/09/01
1998/09102
1998/09/03
1998/09/04

	

29,00

	

51,70

	

1 .650

	

264

	

0,16

	

7,44
1998/09/05
1998/09/06
1998/09107
1998/09/08
1998/09/09

	

30,00

	

51,30

	

1.625

	

372

	

0,23

	

7,45
1998/09/10
1998/09/11
1998/09/12
1998/09113

	

30,00

	

50,20

	

1.675

	

372

	

0,22

	

7,48
1998/09/14
1998/09/15
1998/09/16

	

28,00

	

52,10

	

1.750

	

310

	

0,18

	

7,23
1998/09/17
1998/09/18
1998/09119
1998/09/20

	

28,00

	

52,30

	

1.750

	

310

	

0,18

	

7,53
1998/09/21
1998/09122
1998109/23

	

26,00

	

53,50

	

1.750

	

403

	

0,23

	

7,45
1998/09/24
1998/09/25
1998/09/26
1998109/27
1998/09/28

	

27,00

	

52,67

	

1 .550

	

264

	

0,17

	

7,47
1998/09/29
1998/09/30

	

26,00

	

53,47

	

1 .625

	

341

	

0,21

	

7,35

Batezbest . 28,00 52,16 1 .671,88 329,38 0,20 7,43
Maximoa 30,00 53,50 1.750 403 0,23 7,53
Minimoa

	

26,00

	

50,20

	

1 .550

	

264

	

0,16

	

7,23
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GRANOLLERSeko Hondakin Upen Araztegia
1998ko urna

Ur tratatuaren emari osoa :

	

660.066 m3
Ur tratatuaren eguneko emana :

	

21.292 m3/d
Ur tratatuaren orduko emana :

	

887 m3/h

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna	 %ML ezab.

m3/d

	

g/l 1% lurrunkorrak pH

	

g/l '%iurrunkorrak

1998110/01 23.156
1998/10/02 12.931
1998/10/03 26.877
1998/10/04 13.877
1998/10/05 27.999
1998/10/06 28.871
1998/10/07

	

20.230

	

28,00

	

69,36

	

6,65 23,50

	

58,40

	

37,98
1998/10/08

	

26.836
1998/10/09

	

24.259

	

45,25

	

68,73

	

6,43 25,50

	

56,57

	

40,74
1998/10/10 19.926
1998/10/11 16.950
1998/10/12 15.209
1998/10/13

	

22.121

	

38,00

	

68,00

	

6,63 25,00

	

53,25

	

46,40
1998/10/14 21 .401
1998/10/15 22.103
1998/10/16 22.138
1998/10/17 18.674
1998/10/18 28.130
1998/10/19

	

28.024

	

40,30

	

64,08

	

6,00 22,60

	

52,20

	

38,79
1998110120

	

21 .223
1998/10/21

	

20.998

	

38,60

	

68,15

	

6,35 23,10

	

52,70

	

47,93
1998110122 19.797
1998110/23 21 .286
1998/10/24 18.183
1998110/25 17.604
1998/10/26

	

20.701

	

38,00

	

71,08

	

6,30 23,40

	

53,20

	

53,75
1998/10/27 21 .999
1998/10/28 20.306
1998/10/29 19.996
1998/10/30

	

20.162

	

38,00

	

66,41

	

6,50 25,60

	

53,26

	

42,36
1998/10/31

	

18.099

Batezbest . 21 .292 38,02 67,97 6,41 24,10 54,23 43,99
Maximoa 28.871 45,25 71,08 6,65 25,60 58,40 53,75
Minimoa

	

12.931

	

28,00

	

64,08

	

6,00 22,60

	

52,20

	

37,98
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko urria

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko Iokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/AIk.

	

pH
	g/l (%lurrunkorrak mg/1CaCO3 mg/l Azetikoa

1998110/01
1998/10/02
1998/10/03
1998/10/04
1998/10/05
1998/10/06
1998/10/07 21,00

	

51,50

	

3.900

	

155

	

0,04

	

7,53
1998/10/08
1998/10/09 23,00

	

51,70

	

3.200

	

155

	

0,05

	

7,51
1998/10/10
1998/10111
1998/10/12
1998/10113 21,00

	

50,80

	

4.100

	

217

	

0,05

	

7,60
1998/10114
1998/10/15
1998/10/16
1998/10/17
1998/10/18
1998/10/19 23,00

	

52,70

	

4.200

	

155

	

0,04

	

7,59
1998/10/20
1998/10/21 20,00

	

50,80

	

4.050

	

155

	

0,04

	

7,59
1998/10122
1998/10/23
1998/10/24
1998/10/25
1998/10/26 21,00

	

50,80

	

4.200

	

155

	

0,04

	

7,67
1998/10/27
1998/10/28
1998110/29
1998/10/30 22,00

	

51,30

	

3.900

	

155

	

0,04

	

7,57
1998/10/31

Batezbest . 21,57 51,37 3.935,71 163,86 0,04 7,58
Maximoa 23,00 52,70 4.200 217 0,05 7,67
Minimoa	20,00	50,80	3.200	155	0,04	7,51
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko urria

Digestio bolumen osoa = 10 .000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko Iokatza
Día	 1Alkalinotasuna Az. Lurrunk . VFA/Alk. i	pH

g/l 1 % lurrunkorrak mgll CaCO3 mg/1 Azetikoa

1998/10/01
1998/10/02
1998110/03
1998/10/04
1998110/05
1998110106
1998/10/07

	

26,00

	

53,30

	

2.970

	

248

	

0,08

	

7,42
1998110108
1998/10/09

	

26,00

	

53,50

	

2.750

	

217

	

0,08

	

7,38
1998110/10
1998/10/11
1998/10/12
1998/10/13

	

27,00

	

53,30

	

3.100

	

310

	

0,10

	

7,43
1998/10114
1998/10/15
1998/10/16
1998/10/17
1998110118
1998/10/19

	

26,00

	

53,10

	

3.050

	

217

	

0,07

	

7,41
1998110120
1998/10/21

	

27,00

	

53,50

	

3.100

	

248

	

0,08

	

7,44
1998/10/22
1998/10/23
1998/10/24
1998/10/25
1998110/26	25,00	51,40	2.700	186	0,07	7,40
1998110/27
1998110128
1998110129
1998110/30	28,00	55,10	2.900	217	0,07	7,36
1998110131

Batezbest . 26,43 53,31 2.938,57 234,71 0,08 7,41
Maximoa 28,00 55,10 3.100 310 0,10 7,44
Minimoa

	

25,00

	

51,40

	

2.700

	

186

	

0,07

	

7,36
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko azaroa

Ur tratatuaren emari osoa :

	

596.681 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria:

	

19.889 m3/d

Ur tratatuaren orduko emaria :

	

829 m3/h

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna

	

m3/d

	

g/I ,% lurrunkorrak pH

	

g/l 1% lurrunkorrak
% ML ezab.

1998111101

	

16.324
1998/11/02

	

20.537

	

40,40

	

60,31

	

6,90 40,01

	

50,57

	

32,67
1998/11/03

	

21.458
1998/11/04

	

20.669

	

39,70

	

63,84

	

6,80 32,23

	

52,98

	

36,18
1998/11/05 20.160
1998/11/06 20.744
1998111107 19.510
1998111108 17.889
1998111 /09 21 .952
1998/11/10

	

22.443

	

42,90

	

62,82

	

6,04 25,90

	

53,73

	

31,27
1998111111 23.578
1998/11/12 21 .633
1998/11/13 21 .268
1998/11/14

	

18.946

	

44,00

	

63,34

	

6,22 25,60

	

55,50

	

27,81
1998/11115 17.129
1998111116 18.432
1998/11/17

	

24.429

	

45,80

	

67,82

	

6,64 24,10

	

54,20

	

43,85
1998111118 22.243
1998/11/19 21 .213
1998/11120

	

21.558

	

46,00

	

67,22

	

6,01 23,00

	

52,67

	

45,73
1998111121 18.247
1998111122 16.047
1998/11/23

	

19.908

	

45,00

	

62,61

	

6,26 22,00

	

50,70

	

38,59
1998/11/24 20.472
1998111 /25 20.372
1998111126 15.822
1998111/27

	

20.003

	

43,90

	

61,37

	

6,24 23,00

	

51,45

	

33,29
1998111128 18.137
1998111129 16.877
1998/11/30

	

18.681

	

46,80

	

61,37

	

6,22 23,40

	

50,78

	

35,06

Batezbest . 19.248 43,83 63,41 6,37 26,58 52,51 36,05
Maximoa 24.429 46,80 67,82 6,90 40,01 55,50 45,73
Minimoa

	

15.822

	

39,70

	

60,31

	

6,01 22,00

	

50,57

	

27,81
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko azaroa

Digestio bolumen osoa =10 .000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko lokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna' Az . Lurrunk. VFA/AIk .

	

pH
, g/I % lurrunkorrak mg/I CaCO3 mg/I Azetikoa

1998111101
1998/11/02 21,00

	

48,60

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,56
1998111103
1998111104 20,10

	

49,90

	

4.350

	

217

	

0,05

	

7,59
1998111105
1998111106
1998111107
1998111108
1998111109
1998/11/10 19,70

	

49,30

	

4.250

	

155

	

0,04

	

7,58
1998/11/11
1998/11/12
1998111113
1998/11/14 27,00

	

51,50

	

4.000

	

217

	

0,05

	

7,57
1998111115
1998111 /16
1998/11/17 25,00

	

53,80

	

3.575

	

351

	

0,10

	

7,44
1998111118
1998111/19
1998/11/20 21,00

	

51,80

	

3.250

	

444

	

0,14

	

7,35
1998111121

	1998111122
1998/11/23 23,00

	

53,20

	

3.350

	

651

	

0,19

	

7,38
1998111124
1998111125
1998111126
1998/11/27 23,00

	

53,60

	

4.200

	

1 .240

	

0,30

	

7,21
1998111128
1998111129
1998/11/30 23,00

	

53,20

	

4.500

	

1 .767

	

0,39

	

7,03

Batezbest. 22,53 51,66 3 .919 581 0,15 7,41
Maximoa 27,00 53,80 4.500 1 .767 0,39 7,59
Minimoa

	

19,70

	

48,60

	

3.250

	

155

	

0,04

	

7,03
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1998ko azaroa

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko lokatza
Día

	

Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/AIk .l

	

pH
g/1

	

% lurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/1 Azetikoa

1998111101
1998/11/02

	

26,00

	

50,60

	

2.700

	

186

	

0,07

	

7,44
1998111103
1998/11/04

	

32,00

	

53,00

	

3.350

	

217

	

0,06

	

7,33
1998111105
1998111106
1998111 /07
1998111108
1998111109
1998/11/10

	

26,00

	

50,40

	

3.200

	

155

	

0,05

	

7,35
1998111111
1998111112
1998111113
1998/11/14

	

20,00

	

40,10

	

3.350

	

155

	

0,05

	

7,37
1998111115
1998111116
1998/11/17

	

25,00

	

50,70

	

3.500

	

171

	

0,05

	

7,24
1998111118
1998111119
1998/11/20

	

25,00

	

50,40

	

3.818

	

372

	

0,10

	

7,20
1998111121
1998111122
1998/11/23

	

24,00

	

50,90

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,25
1998111124
1998111 /25
1998111126
1998/11127

	

25,00

	

50,10

	

3.600

	

248

	

0,07

	

7,26
1998111128
1998111129
1998/11130

	

25,00

	

49,30

	

3.950

	

186

	

0,05

	

7,24

Batezbest. 25,33 49,50 3.469 208 0,06 7,30
Maximoa 32,00 53,00 3.950 372 0,10 7,44
Minimoa

	

20,00

	

40,10

	

2.700

	

155

	

0,05

	

7,20
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko abendua
Ur tratatuaren emari osoa :

	

662.135 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria :

	

21.359 m3/d
Ur tratatuaren orduko emaria :

	

890 m3/h

Eguna
Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
ML ezab .

m3/d

	

g/l 1% lurrunkorrak , pH

	

g/l 1% lurrunkorrak

1998112101 19.590
1998112/02 26.850
1998/12/03 30.884
1998/12/04

	

23.909

	

44,10

	

65,16

	

5,95 25,10

	

47,12

	

52,36
1998112/05 21 .926
1998/12/06 21.199
1998/12/07 22.333
1998/12/08 21 .544
1998112/09

	

24.794

	

71,20

	

58,23

	

6,03 24,00

	

47,63

	

34,76
1998112/10

	

23.861
1998/12/11

	

22.909

	

63,20

	

62,25

	

5,98 21,60

	

46,78

	

46,70
1998/12/12 20.503
1998/12/13 18.625
1998/12114

	

22.356

	

32,00

	

67,49

	

6,45 25,10

	

47,67

	

56,12
1998/12115 7.363
1998/12/16 22.439
1998/12/17

	

22.208

	

28,00

	

67,82

	

6,84 24,50

	

48,99

	

54,43
1998/12118 21 .365
1998/12/19 18.514
1998112120 17.483
1998/12/21

	

20.366

	

40,60

	

67,22

	

6,31 23,30

	

48,85

	

53,43
1998/12/22 21 .035
1998/12/23 17.870
1998112/24

	

19.194

	

24,00

	

62,61

	

6,46 24,00

	

48,31

	

44,19
1998/12/25 15.838
1998/12/26 16.460
1998/12/27 17.439
1998112128 21 .982
1998/12129

	

22.017

	

13,50

	

61,37

	

6,44 22,50

	

48,43

	

40,89
1998/12/30

	

29.235
1998/12131

	

30.044

	

21,50

	

62,02

	

6,63 23,30

	

48,23

	

42,95

Batezbest. 21 .359 37,57 63,80 6,34 23,71 48,00 47,31
Maximoa 30.884 71,20 67,82 6,84 25,10 48,99 56,12
Minimoa	7.363	13,50	58,23	5,95 21,60	46,78	34,76
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko abendua

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko lokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az. Lurrunk. ' VFA/AIk .

	

pH
g/I 1 % lurrunkorrak mg/I CaCO3 mg/I Azetikoa

1998/12/01
1998/12/02
1998112/03
1998/12/04 24,50

	

52,50

	

4.250

	

1 .568

	

0,37

	

7,46
1998112105
1998/12/06
1998/12/07
1998/12108
1998112/09 23,80

	

51,40

	

4.450

	

448

	

0,10

	

7,46
1998/12/10
1998/12/11 24,70

	

51,90

	

4.200

	

448

	

0,11

	

7,51
1998/12/12
1998/12/13
1998/12/14 23,50

	

49,90

	

4.200

	

192

	

0,05

	

7,50
1998/12/15
1998/12/16
1998/12/17 23,10

	

50,40

	

4.300

	

224

	

0,05

	

7,48
1998/12/18
1998/12/19
1998/12120
1998/12/21 23,70

	

51,20

	

4.200

	

192

	

0,05

	

7,49
1998/12/22
1998/12/23
1998/12/24 22,20

	

50,20

	

4.300

	

224

	

0,05

	

7,49
1998/12/25
1998/12126
1998112/27
1998/12/28
1998/12/29 21,70

	

50,20

	

4.250

	

288

	

0,07

	

7,48
1998/12/30

	1998/12/31 22,30	50,40	4.050	352	0,09	7,48

Batezbest . 23,28 50,90 4.244 437 0,10 7,48
Maximoa 24,70 52,50 4.450 1 .568 0,37 7,51
Minimoa

	

21,70

	

49,90

	

4.050

	

192

	

0,05

	

7,46
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1998ko abendua

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko Iokatza
Día

		

Alkalinotasuna Az. Lurrunk. VFA/AIk . 1

	

pH
g/l 1 % lurrunkorrak mg/l CaCO3 mg/i Azetikoa

1998/12/01
1998/12/02
1998/12103
1998/12/04

	

25,00

	

50,30

	

3.900

	

256

	

0,07

	

7,23
1998112105
1998/12106
1998/12107
1998112/08
1998/12/09

	

25,00

	

50,00

	

3.850

	

128

	

0,03

	

7,34
1998112/10
1998/12111

	

26,00

	

50,80

	

3.950

	

352

	

0,09

	

7,18
1998/12/12
1998/12113
1998112/14

	

25,00

	

49,60

	

3.900

	

224

	

0,06

	

7,33
1998112/15
1998/12/16
1998/12/17

	

24,00

	

49,30

	

3.950

	

192

	

0,05

	

7,37
1998/12/18
1998/12119
1998/12/20
1998/12121

	

24,00

	

50,70

	

3.800

	

192

	

0,05

	

7,34
1998/12/22
1998/12/23
1998/12/24

	

23,00

	

49,00

	

3.950

	

224

	

0,06

	

7,40
1998/12125
1998/12/26
1998/12/27
1998/12/28
1998/12129

	

22,00

	

49,50

	

4.050

	

320

	

0,08

	

7,36
1998/12130
1998/12/31

	

21,00

	

48,80

	

3.950

	

384

	

0,10

	

7,32

Batezbest . 23,89 49,78 3.922 252 0,06 7,32
Maximoa 26,00 50,80 4.050 384 0,10 7,40
Minimoa	21,00	48,80	3.800	128	0,03	7,18
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko urtarrila

Ur tratatuaren emari osoa :

	

709.384 m3
Ur tratatuaren eguneko emana:

	

22.883 m3/d
Ur tratatuaren orduko emana:

	

953 m3lh

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna	 %ML ezab .

m3id

	

g/I % lurrunkorrak pH _ g/I 1% lurrunkorrak

1999101101 28.562
1999101102 20.065
1999101103 18.340
1999/01/04

	

20.864

	

37,40

	

64,64

	

6,73 21,60

	

48,80

	

47,86
1999101105 21.678
1999/01106 17.912
1999/01/07

	

21.932

	

30,00

	

61,97

	

6,84 20,60

	

48,70

	

41,74
1999101108 22.793
1999101109 29.133
1999/01/10 32.548
1999101111

	

24.402

	

26,00

	

58,23

	

6,49 20,80

	

48,80

	

31,63
1999101112 23.260
1999101113 23.406
1999/01114

	

22.478

	

41,50

	

64,52

	

6,60 19,80

	

49,09

	

46,98
1999/01115 23.015
1999/01116 21 .109
1999/01/17 29.114
1999101118

	

25.776

	

39,30

	

61,25

	

6,70 20,60

	

48,81

	

39,68
1999/01/19 32.588
1999101120 13.073
1999101/21

	

22.882

	

39,80

	

66,54

	

6,68 21,60

	

48,45

	

52,74
1999101 /22 23.432
1999101123 18.497
1999101124 19.589
1999/01125

	

22.750

	

30,00

	

62,04

	

6,68 18,20

	

48,10

	

43,29
1999101126 22.834
1999101127 22.728
1999/01128

	

22.658

	

39,40

	

59,96

	

6,24 21,10

	

48,00

	

38,36
1999101 /29 22.377
1999101/30 20.832
1999101131

	

18.757

Batezbest. 22.883 35,43 62,39 6,62 20,54 48,59 42,78
Maximoa 32.588 41,50 66,54 6,84 21,60 49,09 52,74
Minimoa	13.073	26,00	58,23	6,24 18,20	48,00	31,63
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko urtarrila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

	 Adigestoreko Iokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az. Lurrunk VFA/AIk

	

• H
Mr-M lurrunkorrak m • I CaCO3 m • Azetikoa

1999101 /01
1999/01102
1999/01103
1999101/04 21,30

	

50,50

	

3.950

	

248

	

0,06

	

7,46
1999/01 /05
1999/01/06
1999/01/07 20,20

	

49,50

	

3.850

	

186

	

0,05

	

7,51
1999101/08
1999/01109
1999101/10
1999101/11 23,10

	

51,70

	

3.900

	

155

	

0,04

	

7,51
1999101112
1999/01113
1999/01114 23,40

	

50,60

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,50
1999101/15
1999101 /16
1999/01117
1999/01118 22,90

	

49,20

	

3.800

	

155

	

0,04

	

7,48
1999101 /19
1999101120
1999/01/21 22,50

	

49,50

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,49
1999/01122
1999101123
1999101124
1999/01/25 22,40

	

49,00

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,49
1999/01126
1999101127
1999101128 23,10

	

48,60

	

3.700

	

155

	

0,04

	

7,48
1999/01129
1999/01130
1999/01/31

Batezbest. 22,36 49,83 3.825,00 182,13 0,05 7,49
Maximoa 23,40 51,70 3.950 248 0,06 7,51
Minimoa

	

20,20

	

48,60

	

3.700

	

155

	

0,04

	

7,46
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GRANOLLERSeko Honda kin Uren Araztegia
1999ko urtarrila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

Día
9/I

	

%lurrunkorrak

B digestoreko Iokatza
Alkalinotasuna Az Lurrunk
mg/I CaCO3 mg/1 Azetikoa

VFA/AIk.I	pH

1999/01101
1999/01/02
1999/01/03
1999/01/04

	

21,00

	

51,00

	

4.000

	

279

	

0,07

	

7,33
1999101/05
1999101106
1999101107

	

21,00

	

49,40

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,28
1999101108
1999/01109
1999/01110
1999101111

	

20,00

	

49,20

	

3.800

	

155

	

0,04

	

7,35
1999101112
1999101113
1999/01/14

	

20,00

	

49,40

	

3.700

	

186

	

0,05

	

7,35
1999101115
1999101116
1999101117
1999/01118

	

20,00

	

48,90

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,27
1999101119
1999/01120
1999101121	20,00	48,40	3.700	186	0,05	7,33
1999101122
1999/01123
1999101124
1999101/25

	

19,00

	

48,90

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,32
1999101126
1999101127
1999/01128

	

19,00

	

51,50

	

3.700

	

155

	

0,04

	

7,25
1999101129
1999101/30
1999/01131

Batezbest_ 20,00 49,59 3.781,25 189,88 0,05 7,31
Maximoa 21,00 51,50 4.000 279 0,07 7,35
Minimoa

	

19,00

	

48,40

	

3.700

	

155

	

0,04

	

7,25
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko otsaila

Ur tratatuaren emari osoa :

	

610.397 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria :

	

21.800 m3/d

Ur tratatuaren orduko emaria :

	

908 m3lh

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna

	

m3ld

	

g/ J% lurrunkorrak pH

	

gll 1% lurrunkorrak
	 % ML ezab .

1999/02101

	

21.895
1999/02/02

	

22.592

	

43,50

	

68,27

	

6,19 18,90

	

48,46

	

56,30
1999/02103

	

23.360
1999102/04

	

22.398

	

42,30

	

71,25

	

6,36 17,30

	

48,47

	

62,05
1999/02/05 23.702
1999/02/06 21 .289
1999/02/07 18.601
1999/02/08 22.491
1999102/09

	

23.191

	

33,40

	

71,94

	

6,70 17,30

	

48,56

	

63,18
1999/02/10 22.431
1999/02/11 21 .976
1999/02/12

	

23.429

	

36,60

	

71,24

	

6,55 16,90

	

49,20

	

60,90
1999/02/13 20.450
1999/02/14 18.734
1999/02/15 23.603
1999102/16

	

24.977

	

29,60

	

68,90

	

6,65 17,70

	

49,19

	

56,30
1999/02/17

	

24.478
1999/02118

	

23.360

	

26,20

	

69,54

	

6,74 25,00

	

51,15

	

54,14
1999/02119 22 .445
1999/02/20 19 .600
1999/02/21 17 .237
1999/02/22 23 .134
1999/02/23

	

20.264

	

57,30

	

68,17

	

6,12 18,30

	

49,86

	

53,57
1999/02/24 23.364
1999/02/25 21 .312
1999102/26

	

23.783

	

44,20

	

67,63

	

6,20 20,50

	

50,65

	

50,88
1999/02127

	

19.384
1999/02/28

	

16.917

Batezbest. 21 .800 39,14 69,62 6,44 18,99 49,44 57,16
Maxímoa 24.977 57,30 71,94 6,74 25,00 51,15 63,18
Minimoa

	

16.917

	

26,20

	

67,63

	

6,12 16,90

	

48,46

	

50,88
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1999ko otsaila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko Iokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az . Lumank. VFA/Alk .

	

pH
g/l 1 % lurrunkorrak mg/I CaCO3 mg/1 Azetikoa

1999/02/01
1999/02/02 19,70

	

48,55

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,58
1999102103
1999/02/04 16,60

	

48,75

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,50
1999102105
1999102106
1999/02/07
1999102108
1999102109 17,60

	

49,56

	

3.700

	

155

	

0,04

	

7,51
1999/02110
1999102/11
1999/02112 19,20

	

49,56

	

3.650

	

155

	

0,04

	

7,51
1999/02/13
1999/02114
1999/02/15
1999/02/16 18,60

	

51,50

	

3.700

	

186

	

0,05

	

7,51
1999/02/17
1999/02/18 18,90

	

50,88

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,46
1999/02119
1999/02/20
1999102121
1999102122
1999/02123 19,40

	

51,03

	

3.800

	

248

	

0,07

	

7,47
1999102124
1999102125
1999102126 19,60

	

50,93

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,54
1999/02/27
1999102128

Batezbest . 18,70 50,10 3.737,50 186,00 0,05 7,51
Maximoa 19,70 51,50 3.800 248 0,07 7,58
Minimoa

	

16,60

	

48,55

	

3.650

	

155

	

0,04

	

7,46
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia

1999ko otsaila

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

B digestoreko lokatza
Día

		

' Alkalinotasuna Az . Lurrunk. VFA/AIk.1

	

pH
gil 1 % lurrunkorrak mg/1 CaCO3 mg/I Azetikoa

1999/02/01
1999/02/02

	

20,00

	

48,80

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,32
1999/02103
1999102104

	

20,00

	

49,70

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,28
1999/02/05
1999/02/06
1999102/07
1999102/08
1999/02/09

	

17,00

	

49,10

	

3.750

	

186

	

0,05

	

7,29
1999102110
1999102/11
1999102/12

	

19,00

	

49,80

	

3.700

	

186

	

0,05

	

7,27
1999/02/13
1999/02/14
1999/02/15
1999/02116 _ 20,00

	

51,30

	

3.750

	

217

	

0,06

	

7,23
1999/02/17
1999/02/18

	

19,00

	

50,10

	

3.800

	

217

	

0,06

	

7,38
1999102/19
1999/02/20
1999/02/21
1999/02/22
1999/02123

	

19,00

	

50,50

	

3.800

	

217

	

0,06

	

7,36
1999102/24
1999/02/25
1999/02/26

	

19,00

	

49,80

	

3.750

	

124

	

0,03

	

7,41
1999102/27
1999/02/28

Batezbest. 19,13 49,89 3.762,50 189,88 0,05 7,32
Maximoa 20,00 51,30 3.800 217 0,06 7,41
Minimoa

	

17,00

	

48,80

	

3.700

	

124

	

0,03

	

7,23
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko martxoa

Ur tratatuaren emari osoa :

	

738.200 m3
Ur tratatuaren eguneko emaria :

	

23.813 m3/d
Ur tratatuaren orduko emaria :

	

992 m3/h

Ur zikinak

	

Digestiorako sarrera

	

Digestiorako irteera
Eguna

	

% ML ezab .
	m3ld	gll 1%Iurrunkorrak pH	g/l 1%lurrunkorrak,

1999103/01

	

23.600
1999/03/02

	

24.700

	

48,50

	

68,58

	

6,33 29,50

	

52,22

	

49,93
1999/03/03

	

23.700
1999/03/04

	

23.400

	

40,90

	

61,80

	

6,10 23,00

	

51,70

	

33,84
1999/03/05 24.800
1999/03/06 23.300
1999103/07 20.000
1999103/08 23.400
1999/03/09

	

25.900

	

38,40

	

64,09

	

6,45 20,90

	

49,99

	

43,99
1999/03/10 27.000
1999/03/11 25.700
1999/03/12

	

25.200

	

33,60

	

60,15

	

6,51 20,80

	

49,61

	

34,77
1999103/13 20.700
1999/03114 19.700
1999/03/15 23.500
1999/03/16

	

24.600

	

40,60

	

59,13

	

6 53 20,80

	

48,30

	

35,43
1999103117 27.800
1999103/18 24.700
1999/03/19

	

25.000

	

39,20

	

61,15

	

6,43 23,70

	

49,02

	

38,91
1999/03/20 20.200
1999/03/21 17.000
1999/03/22 22.900
1999/03123

	

26.700

	

44,00

	

59,88

	

6,21 21,10

	

48,77

	

36,22
1999/03/24 33.100
1999/03/25 24.700
1999/03/26

	

29.300

	

48,20

	

59,86

	

6,73 23,10

	

47,66

	

38,94
1999/03/27 23.500
1999/03/28 19.700
1999/03/29

	

24.000

	

41,70

	

60,90

	

6,50 22,60

	

49,00

	

38,31
1999103130

	

22.700
1999103/31	17.700

Batezbest . 23.813 ' 41,68 61,73 6,42 22,83 49,59 38,93
Maximoa 33.100 48,50 68,58 6,73 29,50 52,22 49,93
Minimoa	17.000	33,60	59,13	6,10 20,80	47,66	33,84
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko martxoa

Digestio bolumen osoa = 10.000 m3 (2 x 5.000 m3)

A digestoreko Iokatza
Eguna

	

Alkalinotasuna Az. Lurrunk . VFA/AIk .

	

pH
gil 1 % lurrunkorrakk mg/I CaCO3 mg/l Azetikoa

1999/03/01
1999/03/02 19,00

	

50,30

	

3.800

	

186

	

0,05

	

7,59
1999/03/03
1999/03/04 20,50

	

51,30

	

3.850

	

186

	

0,05

	

7,48
1999/03/05
1999/03/06
1999/03/07
1999/03/08
1999/03/09 20,90

	

50,60

	

3.950

	

155

	

0,04

	

7,54
1999/03/10
1999/03/11
1999103/12 23,10

	

51,70

	

3.800

	

248

	

0,07

	

7,50
1999/03/13
1999/03/14
1999/03/15
1999/03/16 23,40

	

50,60

	

3.900

	

217

	

0,06

	

7,55
1999/03/17
1999/03/18
1999/03/19 22,90

	

49,20

	

4.000

	

217

	

0,05

	

7,63
1999/03/20
1999/03/21
1999/03/22
1999/03/23 22,50

	

49,50

	

3.900

	

155

	

0,04

	

7,54
1999/03/24
1999103/25
1999/03/26 22,40

	

49,00

	

3.950

	

186

	

0,05

	

7,60
1999/03/27
1999/03/28
1999/03/29 23,10

	

48,60

	

3.950

	

186

	

0,05

	

7,74
1999/03/30
1999/03/31

Batezbest. 21,98 50,09 3.900 193 0,05 7,57
Maximoa 23,40 51,70 4.000 248 0,07 7,74
iMinimoa

	

19,00

	

48,60

	

3.800

	

155

	

0,04

	

7,48
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GRANOLLERSeko Hondakin Uren Araztegia
1999ko martxoa

Digestio bolumen osoa = 10 .000 m3 (2 x 5.000 m3)

Batezbest. 21,44 49,63 3.883 196 0,05 7,44
Maximoa 23,00 50,90 3.950 248 0,07 7,53
Minimoa	19,00	48,10	3.800	155	0,04	7,36

ERANSKINAK

B digestoreko Iokatza
Día

	

Alkalinotasuna Az. Lurrunk. VFA/Aik . l

	

pH
g/I

	

% lurrunkorrak mg/I CaCO3 mg/I Azetikoa

1999/03/01
1999/03/02

	

19,00

	

50,60

	

3.850

	

217

	

0,06

	

7,36
1999/03/03
1999103/04

	

20,00

	

50,30

	

3.850

	

217

	

0,06

	

7,40
1999103/05
1999/03/06
1999/03/07
1999/03/08
1999/03/09

	

21,00

	

50,10

	

3.900

	

155

	

0,04

	

7,42
1999/03/10
1999/03/11
1999/03112

	

22,00

	

50,90

	

3.800

	

248

	

0,07

	

7,41
1999/03/13
1999/03/14
1999/03/15
1999/03/16

	

22,00

	

50,30

	

3.900

	

186

	

0,05

	

7,41
1999/03/17
1999/03/18
1999/03/19

	

22,00

	

49,00

	

3.950

	

186

	

0,05

	

7,53
1999/03/20
1999/03/21
1999/03122
1999/03/23

	

22,00

	

49,20

	

3.850

	

155

	

0,04

	

7,51
1999/03/24
1999/03/25
1999/03/26

	

22,00

	

48,20

	

3.900

	

186

	

0,05

	

7,42
1999/03/27
1999/03/28
1999/03/29

	

23,00

	

48,10

	

3.950

	

217

	

0,05

	

7,49
1999103/30
1999/03/31
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4. ERANSKINA- INSTALAZIO PILOTUEN DESKRIBAPENA

Ondoren, instalazio pilotuen ezaugarriak deskribatzen ditugu . Orokorki

planta biak oso antzekoak dira . Ezberdintasun aipagarrieneak honako hauek

dira : digestio termofiloak 5 litroko bolumena du eta mesofiloak 10 litrokoa ;

digestio termofiloak ez du lokatza ateratzeko ponparik behar, lokatza

gainezkakoen bidetik irtetzen baita ; eta azkenik, digestio termofiloak,

termostatoko uraren kontsumo handiagoa duenez, berkargatzeko gailu

automatikoa du.

Jarraian, interesgarriak diren azalpen teknikoekin, elementu bakoitzaren

deskribapena egiten da . Eranskin honen amaieran instalazioaren argazkia eta

digestore eta gasometroaren eskema-planoa daude

INSTALAZIO PILOTUAN DAUDEN ELEMENTUEN EZAUGARRIAK

Elikadurarako blitegi-hozkailua:

Liebherr Kt-1920 hozkailua da . Barruan, lokatzaren elikadurarako PVC-

zko biltegia jarri da .

Hozkailuaren goiko aldean IKA RW 20 .n motorea jarri da . Motoreak

lokatza irabiatzen duen pala eragiten du . Neurrian egindako PVC-zko pieza

batek motoreari eusten dio

Goiko aldean ere, zulo bi egin dira hozkailuan . Bata, elikadurarako

biltegian Iokatza sartzeko erabiltzen da . Bestean, Iokatza digestorera bideratzen

duen tutua sartzen da.
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Hozkailua instalazio biren artean kokatuta dago eta biak elikatzen ditu .

Horrela instalazio bietan elikadura berdina egotea bermatzen da.

Elikadurarako ponpa peristaltikoa :

Lokatza elikadurarako biltegitik ;erauzi eta berehala digestorean sartzen

da. Horretarako Watson-Marlow 505 S/RL ponpa peristaltikoa erabiltzen da .

Honek 0,5 eta 55 b/min. arteko abiadura aldakorra dauka . Erabili den tutuaren

diametroa 8 mm-koa izanda, Iortzen diren emariak 5 eta 550 ml/min tartean

daude.

Ponpak hiru minutu orduero eta 1 b/min . abiaduraz Ian egiten du . Horrela

500 ml/egun emaria Iortzen da . Ponpa hau tenporizadore batekin Iotzen da lehen

aipatutako marbra eta gelditzeko aldiak Iortzeko (ON: 3 min ; OFF: 57 min) .

Irteerarako ponpa peristaltikoa :

Lokatz digeritua ateratzeko Watson-Marlow 313 SID ponpa peristaltikoa

erabili da . Honek 2,5 eta 50 b/min. abiadura aldakorra du . Erabili den tutuarekin,

8 mm diametrokoa, Iortzen diren emariak 25 eta 500 mi/min tartean daude.

Esperimentuan ponpak bi minutu orduero eta 2,5 b/min. abiaduraz Ian

egiten du . Tenporizadorea behar den piztu eta itzaltzeko maiztasuna Iortzeko

erabiltzen da .
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Diqestore mesofiloa,

Digestorea ondorengo argazkian eta eskeman erakusten da. PVC

gardenez eginda dago. Barruan oinarri konikodun zilindroa jarri da eta kanpoan

beste zilindro batek aurreko zilindroa inguratzen du.

Barruko zilindroa normalean digestorea deitzen den ontzia da. Zilindro

honetan digeritu behar den lokatza dago . 11,5 litro bolumena du eta hauetatik 10

litro lokatzarekin betetzen da, gainerakoa, segurtasunagatik, hutsik geratzen da .

Goiko aldetik irabiagailua eta pHa eta tenperatura neurtzeko sentsoreak sartzen

dira . Goiko aldean ekoiztutako biogasa ateratzeko gasometroarekin lotuta

dagoen irteera ere badago. Erdiko altueran lokatzaren sarrera eta irteera daude .

lrabiatze sistema IKA R-1375 paleta batek eta IKA RW 20.n motoreak

osatzen dute .

pH sentsorea DPA pH elektrodoa da . Crison markakoa da eta 225 mm-ko

luzera du.

Tenperatura sentsorea PT-100 zunda bat da. Crison markakoa da, 6 mm-

ko lodiera du eta 180 mm luzera .

Sentsore biak monitore batera lotuta daude . pHa, bi zifra dezimalekin, eta

tenperatura agertuko dira monitorean .

Urak zirkulatzen du kanpoko zilindrotik. Horrela, barruko digestorearen

tenperatura 35 °C-etan mantentzea lortzen da. Ura berotzeko Selecta markako

Termotronic termostato-erresistentza erabiltzen da.
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Diqestore termofiloa

Digestore termofiloa altzairuzkoa da, 55 °C-ko tenperaturan PVC-ak

erresistentzia galtzen hasten baitu. Bero galerak saihesteko material isolatzailez

estali da .

Digestore mesofiloa bezala, hau bi zilindro kontzentrikoekin eginda dago .

Barruko zilindroa digestorea bera da eta kanpokoa lokatza berotzeko atorra da.

Digestore hau txikiagoa da eta 5 litroko edukiera du . Horrela, likidoen

edukitze-denbora bakarrik 10 egunekoa denez, Iokatzaren kontsumo handia

saihesten da.

Digestore mesofiloarekin duen beste ezberdintasuna lokatzaren irteera

da. Digestoreak, uneoro behar duen bolumenarekin dabilela bermatzeko, irteera

gainezkako moduan edukitzea erabaki da. Beraz, Iokatza ateratzeko ponpa ez

da beharrezkoa. Ipinita dagoen irtenbidea U eran dagoen tutua da, beti, irtetzen

den lokatzez beteta egon behar du, horrela airearen sarrera edo bigasaren ihesa

ekiditzen dira .

Digestore honek digestore mesofiloak kontrolerako dituen elementu

berdinak ditu : pH eta tenperatura neurtzeko zundak, monitorea eta irabiatzeko

gailua .

Zilindroen tartean dagoen uraren tenperatura mantentzeko, lehen

deskribitu den Selecta markako termostato-erresistentzia erabili da. Maila-

neurgailu batekin konektatuta dagoen elektrobalbuladun sistema bat gehitu da .

Horrela bigarren zilindroa urez beteko da automatikoki .
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Gasometroa

Gasometroa ondorengo argazkian eta eskeman erakusten da . Horrek ere,

barruko zilindroa eta kanpoko zilindroa ditu . Digestorean ekoiztutako biogasa

barruko zilindroan gordetzen da. Gasak barruko zilindroan bertan uraren

zutabearen jaitsiera eragiten du, aldi berean, kanpoko zilindroan uraren

zutabearen igoera eragiten du. Ur mallaren jaitsierak ekoiztutako gasaren

bolumena adierazten digu .

Biogasaren osagarri nagusia den CO2, gasometroaren uretan disolbatzea

ez gertatzeko, uretan azido sulfurikoa % 5-ean eta 40 gr litroko NaC) gehitu

behar dira .

Gasometroak 15 litro biogas biltzeko bolumena du . Biogasaren irteera

barruko zilindroko goiko aldean dago, horrela gasometroa beteta dagoenean

hustu ahal izango da .
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INSTALAZIO MESOFILOAREN ESKEMA

1 . Elikatze ontzia

2. Sarrerako ponpa

3. Digestorea

4. pH eta tenperatura erregistragailua

5. Termostatoa

6. Irteerako ponpa

7 . Gasometroa
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5 . ERANSKINA - METODO ESPERIMENTALAK

I LAGINAK HARTZEA

1 .1 SARRERA ETA IRTEERAKO LOKATZA

Sarrerako lokatzaren lagina hartzeko digestoreko sarrera itxi behar da eta

alboko irteera bat ireki. Sarrerako ponpa martxan jartzen da eta 60 ml lokatz

hartu behar du . Lokatz hori lagina jasotzen duen ontzia garbitzeko erabiltzen da

eta gero bota egin behar da . Berriro ere ariketa berdina eginez 100 ml lokatz

erauzten dira laborategian anaiizatzeko .

Irteerako lokatza zuzenean hartu behar da 24 ordutan zehar jasoz lokatza

duten probetetatik .

1 .2 BIOGAS LAGINAK

Gasometroaren irteerako giltza ireki behar da, une batez, eta biogas pixka

bat purgatuko dugu, gero litro bateko Tediar poltsa bat (Supelco ref . 2-4633)

lotzen dugu. Poltza gasez bete arte irekitzen da irteerako giltza .
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2 ON-LINE ANALISIA

Beti egin behar da parametro batzuen analisia, instaiazioan bertan .

Bestela, denbora pasa eta gero, lagina aldatu egiten da eta neurriaren balioa

ezberdina izango litzateke .

Laginak laborategira garraiatzen diren bitartean, pH eta CO2 aske,

oxigeno disolbatu eta amoniakoaren edukina aida Iitezke. Horregatik

komenigarriena neurri hauek hargunean bertan egitea da.

Digestorean pHa eta tenperatura adierazteko monitorea jarri da,

dagozkion zundekin lotuta. Zundak digestore barruko Iokatzarekin kontaktuan

daude. Elementu guztiak aurretik erreferentziatuak izan dira .

Egunero ekoizten den biogasa, gasometroko likidoaren bolumen

ordezkatuaren bidez neurtzen da .
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3 ANALISI KIMIKOAK

3 .1 MATERIA GUZTIA (MG) ETA MATERIA LURRUNKORRA (ML)

Prozedura

Portzelanazko arragoan Iokatzaren lagina pisatzen da. Labean sartzen

da, 24 ordutan eta 105 °C-ko tenperaturan . Denbora pasa eta gero, arragoa

lehorgailu batean sartzen da, hezetasunik hartu gabe hoz dadin . Behin hoztuta,

materia lehorra duen arragoa pisatzen da. Jarraian mufla labean sartzen da 2

ordutan eta 550 °C-tan . Denbora pasa eta gero, lagina ateratzen da eta hozten

utzi behar da. Behin hoztuta edukina pisatzen da.

Kalkuluak

•

	

Arragoaren pisua (A)

•

	

Laginaren pisua (B)

•

	

Arragoaren pisua + Lagin lehortua 105 °C-tan (D)

•

	

Arragoaren pisua + Lagin kiskalia 550 °C-tan (E)

256

Materia guztia = (D - A) / B x 100

Materia lurrunkora = (D - E) / B x 100

Lokatzean, ezberdina da 550 °C-ko tenperaturan gasifikatutako materia

lurrunkorraren edukina eta materia organikoaren edukina . Bi arrazoi hauengatik

gertatzen da ezberdintasun hori :
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•

	

Materia mineral eta gatzen zati bat 105 °C eta 550 °C artean

deskonposatzen eta galtzen delako .

• Materia organikoaren zati bat (bereziki, zenbait konposatu organiko-

kaltzikoak eta organiko-metalikóak) 550 °C-tan gasifikatzen ez delako,

650 - 700 °C tarte inguruan baizik .

Hala ere, lokatz gehienetan, materia lurrunkorraren zehazte honek

materia organikoaren balioztatzea adierazten du.

3 .2 LOKATZAREN ALKALINOTASUNA

Prozedura

Ahal den zehaztasun handienarekin, 25 ml lokatz neurtu behar da . Lokatz

hori, lehenengo aldiz zentrifugatu beh çi r da, 5.000 b/min . abiadurarekin eta 10

minututan. Gero 400 ml-ko ontzian gainezkako likidoa jaso eta geratzen den

lokatzean 50 ml ur destilatu gehitu behar da, kontu handiz zati solidoan ezer gal

ez dadin .

Bigarrenez lagina zentrifugatu behar da, 5.000 b/min. abiaduraz eta 10

minututan, eta ontzian gainezkako likidoa jaso . 50 ml ur destilatuarekin

hondakinaren garbiketa operazioa errepikatu behar da berriro ere.

Jasotako likidoan nagusiki bikarbonatoak eta gantz-azido lurrunkorrak

ditugu .

Alkalinotasuna neurtzeko, ontzian berreskuratutako likidoa irabiagailu

baten bidez nahasten da. pHmetro baten elektrodoak likidoan murgiltzen dira .

1/10 ml bureta baten bidez, H2S04 0,1 N ¡suri behar da pH = 4 lortu arte .
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Kalkuluak

Alkalinotasuna = B x N x 1 .000 / BL, milibaliokide/I unitatetan

Edo bestela:

Alkalinotasuna = (B x N x 1 .000/ BL) x 0,05, g/l CaCO3 unitatetan

B = Balorazioan erabilitako bolumena

N = Azido sulfurikoaren normaltasuna

BL = Analisian erabilitako laginaren bolumena

3.3 GANTZ-AZIDO LURRUNKORRAK (VFA)

Prozedura

Alkalinotasuna neurtzeko egin diren urrats guztiak errepikatu behar dira .

Horregatik gantz-azido lurrunkorrak beti alkalinotasuna aztertu ondoren neurtuko

dira .

Jarraian, berriro ere H2S04 0,1 N isuri behar da pH 3,5 lortu arte . Orduan

likidoa irakiten jartzen da zehazki 3 minututan . Gero hozten uzten da . Hoztutako

likidoa pHmetroaren elektrodoekin jarri eta NaOH 0,1 N isurtzen da, 1/10 ml

bureta baten bidez eta pH = 4 lortu arte . Gero NaOH 0,1 N isurtzen jarraitzen da

pH = 7 lortu arte .

Kalkuluak :

Gantz-azido lurrunkorrak = (B3 - B2) x N x 1 .000 / BL, milibalokide/I

unitatetan
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Edo bestela :

Gantz-azido lurrunkorrak = ((B3 - B2) x N x 1 .000 / BL) x 0,06, g/I

CH3000H unitatetan

B2= Lehenengo balorazioan erabilitako bolumena

B3= Bigarren balorazioan erabilitako bolumena

N = Hidroxido sodikoaren normaltasuna

BL = Analisian erabilitako laginaren bolumena

3.4 LOKATZAREN OEK GUZTIA

Metodo honek lehen erabiltzen zen metodoa ordezkatu du (permanganato

potasikoaren bidez materia organikoaren edukina jakiteko egiten zen azterketa) .

Dikromato potasikoaren ahalmen oxidatzailea permanganatoarena baino

handiagoa da. Hala ere, kate irekia duten zenbait konposatu alifatikoak nekez

erasotzen ditu . Konposatu aromatiko batzuk ere ez ditu erasotzen .

Laginetan dagoen materia organikoaren kontzentrazio altua ikusita,

diluzioa egin beharko da lagina hartzen denean .

Prozedura

OEK guztia neurtu nahi denean, egin behar den diluzioa ondorengoa da:

ondo irabiatutako 5 ml lagin hartu eta 100 ml-ko matraze bolumetrikoan sartu

behar da .
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Ondo irabiatutako matraze bakoitzatik 3 ml lagina hartzen da eta dagokion

errefluxuzko tutuan sartzen da. Gero, tutu bakoitzean 17 ml ur destilatua, 10 ml

dikromato potasikoa 0,25 N (kloruroekin interferentziak saihesteko merkurio

sulfatoa dauka), 30 ml azido sulfuriko kontzentratua (katalizatzaile bezala

aritzeko zilar sulfatua dauka) eta irakinaldia hobetzeko gutxi gorabehera 1 g

apar-harri gehitu behar dira

Lagin guztiak saiodi zuriarekin lagundu behar dira . Saiodi zuri horrek 20

ml ur destilatu edukitzen du lagineko Iokatzaren ordez .

Tutu guztiak gehi dagokien aire hoztailea labean sartzen dira 220 °C-tan .

Behin irakitzen hasi ondoren 10 minututan utzi behar dira . Gero laginak labetik

ateratzen dira eta behin hoztu eta gero, ur destilatuarekin diluitzen dira, gutxi

gorabehera 150 mI-taraino, homogeneizatu eta berriro ur hotzezko bainuan

hozten dira .

Laginak sulfato ferroso amonikoarekin, 0,1 N, baloratzen dira

(normaltasuna egunero egiaztatu behar da) . Adierazlea ferroina izango da .

Kalkuluak

mg/1 oxigenoa = (Bz-Bb) x N x 8.000 / BL

Bz = Saiodi zuria baloratzeko erabilitako bolumena

Bb = Lagina baloratzeko erabiltako bolumena

N = Sulfato ferroso amonikoaren normaltasuna

BL = Analisian erabilitako laginaren bolumena

(entseguaren hasieran erabilitako bolumena kontuan izango da)
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3 .5 LOKATZAREN NTK-A

Prozedura

Ondo irabiatuta dagoen lagineko 10 ml lokatz hartu behar dira .

Horretarako muturra apur bat ebakita duen pipeta automatikoa erabili behar da .

Lokatza Buchi tutu batean sartzen da. Tutuan Kjeldahl (Cu-Se) katalizatzailearen

tableta bat, teflon bola pare bat hobeto irakitzeko eta 10 ml azido sulfuriko

kontzentratu sartu behar dira . Jarraian tutua labe-digestorean sartzen da,

ordubetez. Behin lagin osoa digeritua izan dela egiaztatu eta gero eta lagina

inguruko tenperaturan egonda, Buchiren destilatzeko aparatuan destilatzen

jartzen da (amonio iragaziarentzat esaten den moduan)

Likido destilatua (200 ml inguru) ontzi batean biltzen da . Ontziak azido

boriko (% 4) disoluzioa eta adierazle misto baten tanta batzuk (metil-gorria eta

metileno-urdina) edukiko ditu . Beranduago azido sulfurikoarekin, 0,5 N,

baloratuko da kolorea aldatu arte .

Kalkuluak

mg/1 nitrogenoa = Bb x N x 14.000 / BL

Bb = Balorazioan erabilitako bolumena

N = Balorazioan erabilitako azidoaren normaltasuna

BL = Analisian erabilitako laginaren bolumena
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3 .6 LOKATZAREN AMONIOA

Prozedura

Lokatzaren lagina 15 minututan eta 4.200 b/min . abiaduraz (2 .500 G)
zentrifugatzen da, gero gainezkakoa hartzen da. Lagina 934-AH iragazkiarekin

iragazten da eta hortik 3 ml lagin berria hartzen da, geroago Buchi gailuan

destilatzeko. Destilazioa burutzeko NaOH 8 N gehitzen da, horrela ingurune

azido sendoa lortzen da, eta ur-lurruna sartzen da sortutako NI-13 eramateko .

Destilatua jaso ondoren, azido borikoaren (% 4) disoluzioan, azido

sulfurikoarekin, 0,025 N, baloratzen da, adierazle misto baten (metilo-gorria edo

metileno-urdina) kolorea aldatu arte .

Kalkuluak

mg/1 NH4=BbxNx14.000/BL

Bb = Balorazioan erabilitako bolumena

N = Balorazioan erabilitako azidoaren normaltasuna

BL = Analisian erabilitako laginaren bolumena

3.7 BIOGASAREN KONPOSIZIOA

Biogasaren konposizioa gasen kromatografiaren bidez zehaztu da

konduktibitate termikoaren detektagailua erabiliz. Erabili den gailua Hewlett

Packard 6890 aparatua da .
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