DONOST
TIAKO SA
ANEAMEN
NDU-KOL
LEKTORE
E
NAG
GUSIA DE
ENAREN AZKEN
A
ZATIA
ERAIK
KITZEKO OBRAK HASTERA
H
A DOAZ
o

O
Obren aurrrekontua 3,43 milioi eurokoa da
d eta Urarren Euskall Agentziak eta
A
Añarbeko Urak-ek
U
fina
antzatuko d
dituzte, % 75 eta % 25
5ean hurreenez hurren
n

o

K
Kolektore berriak
b
kilo
ometro batteko luzera
a eta 1,5 metroko
m
baarne diametroa
izzango ditu
u, eta hond
dakin-urak Loiolako araztegira eramateko
o 1999an eraiki
e
zzen zatiarek
kin lotuko da
d

o

N
Nahiz lanak
k, batez erre, Azpeitia
a kalearen eta Santa Katalina zzubiaren artean
g
gauzatu, affekzioak minimoak
m
izzango dira zulaketare
en teknika erabiliko baita
zzangak irek
kitzea saihe
esteko

Laste
er, Donostiako saneamendu-kole
ektore nagu
usiaren big
garrena etaa azkena iz
zango
den zatia berritu egingo da, Urumea ibaiaren ezkerraldetik
e
k igarotzen dena eta hiriko
hond
dakin-ur ge
ehienak Loiolako HUA
Ara eramatten dituena
a; bertan aaraztu ond
doren,
itsasora botako direnak.
Obre
en aurrekon
ntua 3,4 milioi eurokoa
a da eta Ura
aren Euskal Agentziareen eta Añarrbeko
Urakk-en artean orain dela gutxi sinatu
u zen lankid
detza-hitzarmen bati essker gauzattu eta
finan
ntzatu dira, obren kos
stuaren %7
75a eta %2
25a euren kontu harttuko dituzte
elarik,
hurre
enez hurren
n. Berehala
a hasiko dirren obren gauzatze-e
g
pea 14 hilaabetekoa iz
zango
da.
Kolektore berria
ak, kilometrro bateko lu
uzera eta 1,5
1 metroko
o barne diaametroa duenak,
orain
n arte era
abiltzen ze
en kolekto
ore zaharra
a ordeztuk
ko du, Saanta Katalinako
ponp
palekuaren (izen berd
dineko zub
biaren ondo
oan dagoena) eta Azzpeitia kale
earen
artea
an zegoen
na. Puntu honetan, Donostiak
ko hondak
kin-urak LLoiolako HUAra
H
garra
aiatzeko 1999an eraiki zen kolekto
orearekin lo
otuko da.
Kolektore berri honen eraikuntzari esker, gau
ur egun sa
arearen usttiaketan da
auden
arazo
oak saihesstuko dira, hau da, Santa Katalinako po
onpalekuann pilatzen diren
hond
dakin-urak gelditu gabe ponpatu
u beharra. Kolektore berria zeerbitzuan ja
artzen
dene
ean hobeku
untza naba
armenak e
eragingo ditu bai ing
gurumenea n bai ingu
urune
hidrikkoan.
-

F
Funtzioname
endu hidrau
ulikoa hobe
etu egingo da, bai hirig
guneko sanneameduko
o udal
ssarean edo
o behe-sare
ean, hiriko kolektoree
etan zehar dabilen urraren lamin
naren
a
altuera jaitsi egingo delako, bai Añ
ñarberen titu
ularitatekoa den goi-saarean.

-

E
Euri asko eg
giten duen garaian ing
guru hidrikora egiten diren isurienn kopurua gutxitu
e
egingo da;; itsasora egingo dira Urpe
eko Isurbid
dearen eta
ta Tximista
arriko
g
gainezkabidearen bidez
z eta soilik ssalbuespen
netan Urume
ea ibaira.

-

E
Euria egiten
n duenean, Loiolako arraztegira bid
daliko den emaria
e
gau r egungoa baino
h
handiagoa izzango da.
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S
Santa Katalinako ponpalekuan h
hondakin-urren ponpattzea nabarrmen murriztuko
d
denez, energia elektriikoaren ko ntsumoa gutxitu
g
egin
ngo da, etaa ondorioz
z hori
e
ekoizteak su
uposatzen duen
d
inguru
umen-kostua
ak baita ere
e.

Zulaketaren te
eknikari es
sker zanga
ak egin gabe gauzatuko da ob
bra, ia-ia ez
e da
ikusiko eta afekzioak gutx
xi izango d
dira
Kolektorearen sakontasun
s
ak, bere ib
bilbide zaba
alaren (1.04
43 metro diitu) zati askotan
maila
a freatikoarren azpitik kokaturik
k
eg
goteak, obra-gunean balio
b
handikko zuhaiztia
ak eta
zerbiitzu ugari egoteak gomendaga
g
arri egin dute
d
“ezkuttu itxiko” zulaketa-te
eknika
auke
eratzea.
Zulakketa-teknika
a honi eske
er, obraren trazadurarren azalera osoan zanngarik ireki gabe
eraikkiko da kole
ektorea, soilik lau pun
ntutan putzu
u bertikalak
k irekiko dirra. Sistema
a honi
eske
er, hiriari erragozpen eta afekzio ugari aurre
ezten zaizkiio (eragozppenak oinez
zkoei,
zola puskatzerrakoan sorrtzen den zarata eta
a poluzioa,, lurpean existitzen diren
zerbiitzuentzat arriskua, trafiko de sbideraketa
ak, zuhaitz
zen mozkeeta, lurrak
k eta
mate
erialen garrraioa, eta abar); hon
nela, kolekttorearen tra
azaduratik igarotzen diren
hirita
arrek eta ib
bilgailuek ez
z dute jaki ngo euren oinazpian hondakin-uurak garraiatuko
n ari dela.
ditue
en ubide garrrantzitsu bat eraikitzen
a ibaiarekik
Kolektore berria
aren trazadura Urumea
ko paraleloa
an doa, Fooruen, Gern
nikako
Arbo
olaren eta Bizkaia
B
pase
ealekuetatikk zehar. Ub
bidearen sakontasuna 5,26 m eta
a 6,58
m arrtean egong
go da eta milatik 2ko
o malda iraunkorra iza
ango du. G
Guztira lau putzu
eraikkiko dira (A
Azpeitia kale
earen eta B
Bizkaia pas
sealekuaren
n izkinan; A
Araba parke
earen
ipar ertzean; Ge
ernikako Arrbola pasea
alekuan dag
goen San José
J
Ikastettxearen ond
doan;
eta F
Foruen pase
ealekuaren hasieran) zzulaketa-ma
akina sartu eta atera eggiteko, hala
a nola
hodia
ak jaisteko.
aren eraikuntzak aldakketak eragingo ditu sa
aneamenduuko udal sa
arean,
Kolektore berria
hain zuzen ere Arrasate etta Errepubli ka Argentin
narra kaleettako kolektooreen amaie
erako
zatie
etan, hala nola Maria Kristina
K
zub ia eta Bilba
ao plazaren artean. Obbra horiek tx
xikiak
diren
nez metodo tradizionala
ak erabiliz g
gauzatuko dira.
d
aren proiekktua eta planifikazioa
p
a egiterako
oan kontu handia jarrri da kole
ektore
Obra
berria
aren trazad
duran dago
oen balio h
handiko zuh
haiztia babesteko. O
Obra gauzatzeko
zulakketa-metodo
oa aukeratz
zeaz gain ((hau da, tra
azadura oso
oan zehar zzanga hand
di eta
sako
on bat ireki gabe), egin behar diiren lau zuloek ekidin ezina egitten dute zu
uhaitz
batzu
uk kentzea, hori dela eta zuhaitzzen azterlan
n bat egin da, berriro landatuko diren
espe
ezieak eta horien tam
mainak azte
ertzeko. Gu
uzti hori Do
onostiako U
Udalak Añarrbeko
Urakk-i obrak gau
uzatzeko em
man dion ba
aimenaren baldintzak jarraituz.
j
Era b
berean, Aña
arbeko Urak-en asmoa
a da seinale
eak, itxitura
ak, bizilagunnen informa
azioa,
eta a
abar ahal duen
d
gehie
en zaintzea
a obrak irauten duten bitartean, horiek era
agiten
dituzzten eragozp
penak ahaliik eta gehie
en murriztek
ko.
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Bultzada estazio nagusia

Bultza
ada erdiko estaz
zioak

M
Makina zulagailu
ua

Adibidea: Kanal edo itsasa
adar baten azp
pitik hoditeri baten
b
zulatzeaa
S
Santa Katalina
ako kolektorearen kasuan tteknika hau errabiliko da zuh
haitzen eta esspaloien azpitiik
igarotzeko

bat ezartzeko behar den ins
Zulaketaren
n metodoa era
abiliz hoditeri b
stalazioaren eeskema osoa

Eraso-p
putzua

Makina zulag
gailuaren buru
ua
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