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Tratatzeko Zentroa
Gongorako Hiri Hondakinak Tratatzeko 
Zentroa Iruñetik 12 kilometrora dago, Iruñetik 
hego-ekialdera, Aranguren ibarrean. 1992an 
inauguratua, 77 hektareako azalera du. 

Iruñerriko Mankomunitatean bildutako 50 
udalerrien hondakinak (600 tona eguneko, 
batez beste) tratatzen ditu, baita Nafarroako 
iparraldetik ekartzen direnak ere.

Hiru jarduera hauek egiten dira zentroan: 
ontzien sailkapena, gai organikoen eta 
birziklatzen ez diren gainerako hondakinen 
isurketa kontrolatua, eta zabortegiko gasen 
aprobetxamendu energetikoa.

 A

 A

Isurketa kontrolatua
Hondakin organikoak eta birziklatu 
ezin daitezkeen gainerakoak 
gelaxketara isuri, trinkotu eta 
lurrez estaltzen dira. Isurketa 
gelaxkak iragazgaiztuta daude, eta 
ingurumenari ahalik eta inpakturik 
txikiena egingo zaiola ziurtatzen 
duten babes neurriak dituzte. 
Gelaxkak betetakoan, zigilatu 
egiten dira landaretza 
berria sortu arte.
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Lixibiatuen kolektorea
Lixibiatuak, hau da, gai organikoaren 
deskonposiziotik sortutako likido 
kutsakorrak, gelaxketatik Arazuriko 
Hondakin-uren Araztegiraino 
kanalizatzen dira.
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Gasen aprobetxamendua
Gai organikoaren deskonposiziotik 
sortutako metanoa gelaxketan jaso 
eta gasometroan biltzen da; hortik, 
aprobetxamendu energetikoko 
zentralera eramaten da, eraldatzeko.   
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Kalitate kontrola
Laborategiak eta teleaginte eta 
telekontrol zentroak tratamendu 
prozesuen behar bezalako garapena 
eta segurtasuna bermatzen dute 
eta, horrela, une oro instalazioen 
funtzionamenduaren baldintzak 
ezagutzea ahalbidetzen dute.

Gasen aprobetxamendua

1  Gasa gelaxketan biltzea

2  Bideratzeko tutua

3  Gasa erregulatzeko eta analizatzeko etxola

4  Puzteko ekipoen eraikina 

5  Gasometroa

6  Gasaren aprobetxamendu energetikorako 
nabea

7  Banaketa dorrea

8  Errekuntza-zuzia

Hondakinen tratamendua

1  Sarrerako atea

2  Bulegoen eta zerbitzuen 
eraikina

3  Kontrola eta pisatzea

4  Gurpilak garbitzeko gunea

5  Hautaketa nabea

6  Isurketa kontrolaturako gunea: 
ustiatzen ari den gelaxka

7  Itxitako gelaxka 
desgasifi katzen ari da 
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• Erakusketa iraunkorra
Tximeleta efektua

• Tailer ikasgela

• Ikus-entzunezkoen ikasgela

• Maketak

Hondakinen ingurumen ikasgela
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Eskuko prozeduren zein prozedura elektroniko 
eta mekanikoen bidez, gaikako bilketatik 
etorritako plastiko, metal eta brikak bereizi 
ahal dira. Lehengai gisa erabiltzen dira orduan, 
ekoizpen prozesu berrietarako.

1  Harrera gunea

2  Hautaketa egiteko lehenengo gela · fi lm 
plastiko handia eta desegokiak bereiztea

3  Poltsak irekitzeko tresna

4  Tromela

5  Bereizgailu balistikoa

6  Bereizgailu optikoak · Plastikoak

7  Hautaketa egiteko bigarren gela · Brika, 
plastikoak (peta, polietilenoa, fi lma, mistoa)

8  Imana · Burdina metalak

9  Foucaulten korrontea · Aluminioa, brika

10  Ezespena isurketa kontrolatura

11  Birzirkulazio zerrenda

Berezgailu optikoaren xehetasuna
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Bisiten ibilbidea

Aluminioa/ brika

Burdinak

Plastikoa

Desegokiak

Atzera 
botatzea

Atzera 
botatzea

Film plastiko handia

Burdina metal txikiak

Brika eta plastikoak (peta, polietilenoa, fi lma, mistoa).  

Burdina metalak, aluminioa eta brika 

Eskanerra

Atzera botatzea

Imanaren xehetasuna eta 
Foucaulten korrontea
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Burdina gaiak

Imana 

Foucaulten 
korrontea

Atzera botatzea
Aluminioa, brika

Putz egiteko 
tresnak

Plastikoa

Plastikoa
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