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ZALDIBARKO ZABORTEGIAN (VERTER RECYCLING 2002) ALBERTO ETA JOAQUIN 

BILATZEKO OPERATIBOARI BURUZKO INFORMAZIO EGUNERATUA) 

Bilaketa-operatiboari buruzko informazio eguneratua - 2020/05/29 

GAURKO LAN-PLANGINTZA, 2020/05/29 
 

 Erreskaterako bilaketa-operatiboaren ordutegia: 8:30 - 19:00 
B4 eremuan [D2 aldetik, I. gelaxkaren goiko aldean): erretro bat + 1 beste bat 
arrasteluarekin karga-lanetan + 3 lagarto 6. gunera materiala eramaten. 
B.1.3. eremuan: erretro bat arrasteluarekin +bigarren erretro bat karga-lanetan + 
lagarto bat garraioan 

• 2. Mendi-ebaketako emeruan, lan-ordutegia: 8:30 - 19:00 
Erretro bat kargatzen eta zulaketa lanak egiten. 
Eta bi lagarto garrioan. 

• 6. Eremuko lan-ordutegia: 8:30 - 19:00 
Patakabra bat materiala mugitzen. 

• B2 eramuko dikea eraikitzen - Ordutegia: 8:30 - 19:00 
2 erretro + 3 ardatzeko kamioi bat, zabortegiko harrobitik dikerako harriak ekartzen 

• Mendi-ebaketa eta lubeta B4n, pinudi aldera - Ordutegia: 8:30 - 19:00 
Erretro bat lur-erauzketan eta zamaketan. 
Lagarto bat garraio-lanetan. 

• I. gelaxkaren egokitzapena - Ordutegia: 07:00 - 15:30 
Erretro bat material pilaketan 

• Materiala zabortegian eta beste lan-gune batzuetan kargatzea eta iraultzea - Ordutegia: 8:30 
- 19:00 

Mini bat 
• Gaur erabilitako beste bitarteko batzuk: 

Hiru kamioi “bainuontzi”, harrobiko materiala garraiatzen. 
3 ardatzeko kamioa. 
Bideak baldekatzeko eta ekortzeko makina bat. 

ALBERTO SOLOLUZEREN FAMILIAREN BISITA ZABORTEGIRA 

Nahia Sololuze, Albertoren alabak, eta Jon Mendizabal 
senakrrak gaur goizean behin berritan bisitatu dute 
Zaldibarko zabortegia bilaketa-lanak nola doazen bertatik 
bertara ezagutzeko. Bisitaldian obrako arduradunen eta 
Larrialdiei Aurre egiteko Zuzendaritzako kideak izan 
dituzte lagun.  

Bisitan, obrako teknikariekin kontrastatu ahal izan 
dituzte azken egunetan 2. lur-jausiaren goiko aldean 
egindako egonkortze-lan handien emaitzak [D2]. Lur-
jausiaren goiko aldean materialen deskarga handiak eta 
beste finkapen-jarduketa osagarri batzuek 
egonkortasun-koefizientea finkatu dute, eta, horri esker, 
segurtasun handiagoz hurbiltzen ari dira lanak B1 

bilaketa-eremuko zati nuklearrenera. Alberto eta Joaquinen gorpuak aurkitzeko aukera 
gehien dituen gunera.  

[Ikus bideoa – IREKIA] 
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BILAKETA-GUNEETAN BERRIKUSITAKO MATERIALE GUZTIA 2020/05/28 

 

 

 

URAREN AZTERKETEN EMAITZAK,  ZALDIBAR INGURUAN 

 

Eskura ezazu URA, Uraren Euskal Ajentziaren txostena kontu honetan:  

https://cutt.ly/fyez823 

 

EGURALDIAREN AURREIKUSPENA 0STEGUNERA ARTE 2020/06/04 

https://cutt.ly/fyez823
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