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ABSTRACT
Gaur egun, plastikoarekin zerikusia duen edozer gauza, oso lotuta dago munduarekin,
izan ere, beharko genukeena baino plastiko kantitate gehiegi erabiltzen dugu, eta
ondorioz, munduak oso ondorio txarrak jasaten ari da.

Badakigunez, plastikoak erabilera asko ditu, batez ere, industrian. Gainera, oso merkea
denez plastikoa sortzea eta kantitate oso handitan fabrikatzen ditugu, baina eragiten
dituen ondorioei begiratu gabe, industriari ez bait zaio interesatzen.

Badago oso garrantzitsua den atal bat, eta oso ezaguna ez dena: plastikoaren kutsadura.
Plastiko kg bat fabrikatzeko, 3’5 kg CO2 isurtzen dira atmosferara, eta horrek izugarrizko
ondorio bortitzak eragiten dizkio aldaketa klimatikoari. Hori izan da gure ikerketa
propioa egiteko arrazoia. Horretarako, kide bakoitzaren etxean, aste batean zenbat
plastiko kantitate erabiltzen dugun ikusi dugu, eta ateratako datuen arabera, zenbat CO2

kantitate isuriko genukeen aztertu dugu.

Gehiegizko plastiko kantitatearen erabilera ekiditeko edota murrizteko, hainbat
proposamen egin ditu, bai plastikoa berrerabiltzeko garaian, baita plastiko kontsumoa
gutxitzeko garain.

1. SARRERA
Gizarteak denboran aurrera egiten duen heinean, arazo berriak azaltzen zaizkio.
Gaur egun, arazo nagusienetako bat plastikoaren erabilera ugariarekin
erlazionatutakoa da. Azkenaldian plastikoaren gehiegikeriak kalte ugari eragiten
ditu, eta horrek oso ondorio larriak eragiten ditu bai animalietan, gizakietan eta
baita mundu osoko beste arloetan ere. Gure ikuspuntutik, plastikoak eragin
ugariagoak ditu uste genituenak baino eta duela hamarkada gutxi batzuk arte, ez
zaio beharrezko garrantzirik eman, sortutako kalte guztiei.

Gure helburua, plastikoak gure egunerokotasunean, etxean, itsasoan eta beste
hainbat eremu naturaletan dituen eraginak aztertzea da, amaieran arazo hauei
ebazpen onuragarriak lortzeko asmoz.
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Gure hipotesi nagusien artean, gehiegizko plastikoaren erabilerak ingurumenean
kalte ugari eragiten dituela uste dugu. Gainera, plastiko mota desberdin asko
erabiltzen direnez, kalteak modu askotan eman daitezkeela uste dugu.

2. MARKO TEORIKO ETA METODOLOGIKOA
Gizakia, aurkikuntza eta berrikuntza asko egiten aritu da historian zehar, batzuk
besteak baina garrantzi handiagokoak. Asmakuntza horien artean, plastikoa dugu.
Plastikoa badakigu zer den, baina, zer da plastikoa zientifikoki?

Plastikoa
Plastikoa, egitura molekularreko eta antzeko ezaugarri fisiko-kimikoetako
substantzia batzuei ematen zaien izen orokorra eta ohikoa da, eta horien ezaugarri
nagusia tenperatura tarte batzuetan elastikotasuna eta malgutasuna izatea da,
horrela moldaketa eta molde desberdinetara egokitzea ahalbidetuz. Izen hau bere
plastikotasun nabarmenetik dator, hau da, zenbait forma eskuratzeko duen
erraztasunetik.

"Plastiko" terminoa, grezierako "plastikos" izenetik dator, hau da, moldatu egin
daitekeela esan nahi du.

Plastiko gehienak, zehazki, material sintetikoak eta petrolioaren deribatuak dira,
polimerizazio prozesuen bidez lortutakoak, hau da, karbono atomoen kate luzeen
sintesi prozesuak, beroan eta hotzarekiko erresistenteak diren substantzia
organikoak sortzen dituztenak. Petroliotik eratorritako plastikoak ere badaude, hala
nola almidoitik, zelulosatik eta zenbait bakteriotik eratorritako plastikoak.

Material hau oso polifazetikoa da, bere arintasunari, ukitu atseginari eta degradazio
biologikoari eta ingurumenarekiko erresistentziari esker (zenbait kasutan UV
izpietarako esposizio luzea izan ezik).

Ezaugarri horiek beste material batzuekin lortzen zailak dira eta plastikoa
bedeinkazio eta arazo bihurtzen dute, izan ere, gizakiaren historiako material
sintetiko erabilgarri eta eraginkorrena den arren, planetako kutsadura sendoaren
iturri nagusia ere bada (zaborra). Zorionez, plastikoa birziklagarria da, nahiz eta
bere ekoizpena berrerabilera baino askoz ere merkeagoa eta errazagoa izan.

Zuzeneko beroa jasaten dutenean, plastiko gehienek dioxinak eta furanoak,
hidrokarburo minbizidunak eta izaki bizidunak itotzeko gai diren konposatuak,
atmosferako kalte izugarriak sortzeaz gain, askatzen dituzte.

Historia
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Plastikoaren asmakuntzak giza industria irauli zuen betirako. Hasieran, XIX.
Mendearen bukaeran garatu zen billar bolak sortzeko bolizko ordezko gisa, John
Weasley Hyatt estatubatuarrak, zeluloide bat sintetizatzeko gai izan zen zelosa
begetala kanforrean eta etanolean disolbatuz. Urte batzuk geroago, 1909an, Leo
Hendrik Baekeland-ek fenol eta formaldehidoarekin egindako polimero bat egin
zuen, historiako lehen plastiko sintetikoa izan zena, oraindik "bakelita" izenarekin
ezagutzen dena.

Gaur egun, "plastikoaren aroaren" hasiera dela uste da, plastikozko erretxinen
esplorazioa hasi zenean eta gero industriako ia arlo guztietan aplikatzen hasi
zirenean.
Hamar urte geroago, 1919an, plastikoaren konposizio makromolekularra aurkitu
zen Hermann Staudinger alemaniarraren ikerketei esker.

Plastikoaren propietateak
Plastikoak makromolekula organikoen multzoak dira, orokorrean jatorri sintetikoa
dutenak, gehienetan iragazgaitzak, erresistenteak, diamagnetikoak eta isolatzaile
akustiko, elektriko eta termiko onak, nahiz eta oso tenperatura oso altuekiko oso
erresistenteak ez izan.

Gainera, ez dira oso trinkoak, fabrikatzeko merkeak eta lantzeko eta moldatzeko
errazak. Hoztu eta forma jakin bat hartu ondoren, korrosioaren eta elementu kimiko
askoren aurrean erresistenteak dira, disolbatzaile organikoak izan ezik.

Gainerakoan, plastiko gehienak ez dira biodegradagarriak, nahiz eta gaur egun
norabide horretan esperimentatzen ari diren, ezta birziklatzeko errazak ere, eta
horrek denboran zehar irauten duen kutsadura iturri garrantzitsua bihurtzen du.

Plastiko motak
Monomeroak plastikoen egituraren funtsezko piezak dira (adibidez, etilenoa).
Molekula sinpleak dira (karbonoa eta hidrogenoa), eta monomero askoren
elkarketa polimero bat da (adibidez, polietilenoa).

Bi plastiko mota handi daude:

- Termoplastikoak, berotzen direnean egitura kimikoan aldaketarik izaten ez
dutenak. Nahi adina aldiz berotu eta molda daitezke. Adibidez, polietilenoa
(PE), polipropilenoa (PP), poliestirenoa (PS), poliestireno hedatua (EP),
binilo polikloruroa (PVC), etilenglikol politereftalatoa (PET), etab.

- Termoegonkorrak, moldeatzen direnean aldaketa kimiko bat jasaten dute
eta, beroaren eraginez transformatu ondoren, ezin dute euren forma aldatu.
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Adibidez, erretxina epoxidikoak, erretxina fenolikoak eta amidikoak eta
poliuretanoak.

Plastikoak aldakorrak, iraunkorrak, erresistenteak, merkeak eta arinak dira.

Baina, nondik datoz plastikoak? Plastikoak baliabide naturaletatik datoz: petrolioa,
gas naturala, ikatza eta gatz arrunta.

Hauek dira existitzen diren plastiko motak:

1. PET (Polietileno Tereftalatoa): Azido Tereftalikoaren eta
polikontentsazio bidezko Etilenglikolaren bidez sortzen da. Bi
mota daude: ehun-gradua eta botila. Botila-gradurako,
kondentsatu ondoren egin behar da, eta hainbat kolore daude
erabilera horietarako. PET plastikoak, erabilera ugari ditu, hala
nola, ur, esne kaxetan, jogurtetan, tomate saltsetan, beste saltsa batzuetan,
kosmetikoetan...

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Gasen hesia
- Gardena
- Hautsezina
- Arina
- Iragazgaitza
- Ez toxikoa
- Geldoa (edukiari)

- Ez dira berrerabilgarriak → prezio
altuarengatik

- Ez da material naturala
- 1000 urte desagertzeko

2. HDPE edo PEAD (Dentsitate altuko polietileno): Etilenotik
(gas naturalaren osagaietako bat den etanotik) abiatuta egindako
termoplastiko bat da. Oso aldakorra da eta hainbat modutan
eralda daiteke: injekzioa, putz egitea, estrusioa edo
errotomoldeaketa. HDPE edo PEAD plastikoak, erabilera ugari
ditu, hala nola, zabor boltsetan, erabili eta botatzeko baxeretan, plastiko
botilentzako tapoietan, elikagaietarako ontzietan, kosmetikoen botiletan,
etxeko produktu kimikoetarako latetan, osasun esku-ohialetan, baldeak,
haurrentzako jostailuak...

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Tenperatura baxuekiko
erresistentea

- Dentsitate txikikoa baino astunagoa
da
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- Hautsezina
- Arina
- Iragazgaitza
- Geldoa (edukiari)
- Ez toxikoa

- Hedapen termiko handia du
- Hesi txikia gasei, hala nola

oxigenoari, karbono dioxidoari.
- Usainak, zaporeak, aromak baino

gutxiago.
- Ontzien gardentasun baxu-ertaina.
- Koipeen eta olioen migrazio handia.
- Isolamendua hondatu egin daiteke,

ionizazioak eragindako deskarga
partzialen ondorioz.

3. PVC (Polibinil kloruroa): Bi lehengai naturaletatik sortzen da: %
43 gasa eta % 57 gatz arrunta. Horiek prozesatzeko, gehigarri
bereziak dituzten konposatuak fabrikatu behar dira, aplikazio
askotarako propietate askotako produktuak lortzeko. Produktu
zurrunak eta guztiz malguak lortzen dira. Injekzio, estrusio edo
putz bidez eraldatzen da. PVC plastikoak, erabilera ugari ditu, hala nola,
elikagaietako ontziak, haurrentzako jostailuak, plastikozko lehioak, hodiak,
altzarien piezak, komunerako gortinak, zorurako estaldura, fluido
industrialetarako ontziak...

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Suaren kontrakoa
- Aire zabalarekiko erresistentea
- Gardena
- Ez toxikoa
- Geldoa (edukiari)
- Iragazgaitza
- Hautsezina

- Kantzerigenoak jaiotza-akatsak,
giltzurrunetan eta beste organo
batzuetan kalteak,
barne-hemorragiak eta tronboak
eragiten ditu.

- Oso sukoia da, eta hidrogeno eta
fosgeno kloruroa sor dezake.

- Lehergaia

4. PEBD (Dentsitate baxuko polietilenoa): Gas naturaletik sortzen
da. PEAD bezala, aldakortasun handikoa da eta hainbat modutan
prozesatzen da: injekzioa, estrusioa, putz egitea eta
errotomoldeaketa. Haren gardentasuna, malgutasuna eta
ekonomia direla eta, askotariko ontzietan dago, bakarrik edo
beste material batzuekin batera, eta hainbat aplikaziotan. PEBD
plastikoak, erabilera ugari ditu, hala nola, zabor poltsa guztietan, plastiko
transparenteetan, detergeentzat, azkar prestatzen diren elikagaietan, barazki
izoztuentzako poltsetan, etxe-tresna elektrikoetarako...

ABANTAILAK DESABANTAILAK
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- Ez toxikoa
- Malgua
- Arina
- Gardena
- Geldoa (edukiari)
- Iragazgaitza
- Ekonomikoa

- Hesi txikia gasei, hala nola
oxigenoari, karbono dioxidoari...

- Usainen, zaporeen eta aromen
hesi txikia.

- Koipeen eta olioen migrazio
handia.

- Bere gainean inprimatzeko,
margotzeko edo itsasteko
zailtasunak ditu.

5. PP (polipropilenoa): Propilenoaren polimerizazio bidez lortzen
den termoplastikoa da. Kopolimeroak prozesuan zehar Etilenoa
gehituz sortzen dira. PP plastiko zurruna da, kristalitate handikoa
eta fusio-puntu handikoa, erresistentzia kimiko bikaina eta
dentsitate baxuenekoa. Hainbat karga gehitzean (talkoa, kautxua,
beira-zuntza, etab.), haren propietateak indartzen dira ingeniaritza-polimero
bihurtu arte. Injekzio, puzte, estrusio eta termoformazio prozesuek PP
eraldatzen dute industrian.

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Geldoa (edukiari)
- Tenperaturarekiko

erresistentea (135º arte)
- Aromen hesia
- Iragazgaitza
- Hautsezina
- Distiratsua
- Arina
- Gardena filmetan
- Ez toxikoa

- Beroarekiko eta argiarekiko
erresistentzia txikiagoa

- Tenperatura baxuko
hauskortasuna.

6. PS (Poliestirenoa): PS Kristal: petroliotik eratorritako polimero
bat da, kristalinoa eta distira handikoa. PS Inpaktu handia:
polimero bat da, estireno monomeroa, Polibutadieno oklusioekin,
inpaktuari erresistentzia handia ematen diona. Bi PS horiek erraz
molda daitezke injekzio-, estrusio-, termoformazio- eta
haizatze-prozesuen bidez. PS plastikoak, erabilera ugari ditu, hala
nola, hozkailuetan, aire egokituetan, labeetan, mikrouhin-labeetan,
xurgagailuetan, likidotzeko makinetan...

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Distiratsua - Tenperatura altuarekiko
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- Suaren kontrakoa
- Arina
- Hautsezina
- Iragazgaitza
- Geldoa eta ez-toxikoa
- Gardena
- Erraz garbitzeko

modukoa

erresistentzia txikia
- Erresistentzia mekaniko

apala.

7. Beste batzuk: Hondar honetan plastiko mota ugari sartzen dira,
Policarbonato (PC), Poliamida (PA), ABS, San, Eva, Poliuretano
(Pu), Akrilikoa (PMMMA), besteak beste. Plastiko mota bat gara
daiteke aplikazio espezifiko bakoitzerako.

ABANTAILAK DESABANTAILAK

- Korrosioarekiko
erresistenteak

- Malguak
- Arinak
- Toxikoak ez direnak
- Tenperaturarekiko,

propietate
mekanikoekiko eta
produktu kimikoekiko
erresistentzia oso handia

- Metaketa estatikoa
- Ukimen txarra eta jantziaren

erosotasun eza azalaren
ukimenean, baita
eguzki-argiari erresistentzia
txikia izatea gortinetan.

- Fusio-pundoa 263ºC-koa da.

Gaur egungo plastikoen arazo larriena, mikroplastikoak eta nanoplastikoak dira.
Hauek, produktu plastikoen forma mikroskopikoak dira, 5 mm baino gutxiagokoak.
Hein batean, makroplastikoak zatitzearen ondorioz sortzen dira, eta, degradatzeko
zailak direnez, hainbat hamarkada igarotzen dituzte ingurumenean, batez ere
ur-inguruneetan.

Mikroplastikoak eta nanoplastikoak elikatze-katera sar daitezke eta itsasotik
datozen elikagaietan egon daitezke, hala nola arrainetan, krustazeoetan,
moluskuetan eta arrain-irinetan. Horrez gain, beste elikagai batzuetan ere ager
daitezke, kantitate txikiagoan bada ere; esaterako, eztian, garagardoan edo mahaiko
gatzean.

Gizakiek mikroplastiko eta nanoplastikoekiko esposizioa izan dezakete,
arnasketaren bidez, elikaduraren bitartez edo bide topikotik. Gaur egun
mikroplastikoen eta nanoplastikoen esposizioari eta toxikotasunari buruz dugun
ebidentzia zientifikoa oso mugatua da. Dena den, EFSAk adierazi zuenez, bere
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balioespenen arabera, gizakiek arrantzako produktuetako mikroplastikoen
gehigarri kutsatzaileekiko duten esposizioak eragin txikia du beren osasunean.

Plastikoaren erabilerak
Plastikoaren aplikazioak ia amaigabeak dira: gailu elektroniko, elektriko eta
industrialentzako ordezko piezak, isolatzaileak, babesak, estalkiak, motelgailuak,
etab. Eraikuntzako sektoreko osagaiak, hala nola hodiak, iragazgaiztea,
isolamenduak, beira, etab.

Plastikoaren beste erabilera arrunt bat tresnak, jostailuak, ontziak, altzariak,
ontziak, banatzaileak, lokailuak eta, batez ere, poltsak fabrikatzea da.

Plastikoaren kutsadura
Gaur egun, jende gutxik hartzen du kontuan plastikoaren alderdi bat:
karbono-aztarna. Jakina denez eta komunitate zientifikoak zabaldu duenez,
klima-aldaketaren arrazoi nagusia tenperatura planetarioa igotzea da,
berotegi-efektuko gas gehiegi daudelako (batez ere CO2-a). Egungo ekonomia, ikatza
eta petrolioa bezalako erregai fosilen ustiapenean oinarritzen da, planetako CO2

isurlerik handienarekin, non sartzen da plastikoa guzti honetan? Neurri txikiagoan
bada ere, plastikoak planetaren berotze globalean ere laguntzen du. Poltsak, botilak,
packaging-ak edo xanpuak bezalako ontziak egiteko plastikoak hiru eratako
emisioak sor ditzake. Ekoizpenean, birziklatzean eta ingurune naturaletan
degradatzean. Plastikoek, ekosistema naturalak kutsatzeaz gain, fauna eta flora
lurtarra arriskuan jarriz, karbono-arrasto bat uzten dute.
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Plastikoaren arazo nagusia, degradazio geldoaz gain, energia berriztaezinak
erabiltzen direla da. Zerotik egiten den plastiko kilogramo bakoitzeko 3,5 kg CO2

isurtzen dira atmosferara. Ingurumen Legearen Nazioarteko Zentroaren
txostenaren arabera, gaur egun plastikoaren ekoizpena karbono-isurketen% 3,8 da,
eta 2050erako horien % 13ren erantzule izango dela kalkulatzen da.

Txostenean jasotako datuen arabera, "Plastikoaren ekonomia funtsean ez dator bat
Parisko Akordioarekin". Plastikoaren egungo ekoizpenarekin ezinezkoa da
planetaren tenperaturaren igoera 2ºC-tik behera mantentzea.

Hala ere, plastikoen eskaria kontuan hartuta, produktu bat plastiko birziklatuarekin
fabrikatzea zerotik fabrikatzea baino karbono-aztarna txikiagoa da beti. Plastiko
kilogramo bat egiteko, 3,5 kg CO2 isurtzen ditu atmosferara, eta materia
birziklatuarekin egiten dugun plastiko kilo bakoitzeko 1,7 kg CO2 isurtzen ditugu.

Ekoizpen-prozesuaren lehen fasea (findegian egiten dena) saihestean,
karbono-aztarna %49 murrizten dugu. Kantitate handitara estrapolatuz gero, tona
bat plastiko zerotik egiteko 3.500 kg CO2 isuriko genituzke; PET plastikoarekin
eginez gero, berriz, 1.700 kg isuriko genituzke. Bi kilo plastiko fabrikatzeak
karbono-arrasto handiagoa du, 40 kilometroko batez besteko gasolina-ibilgailu
baten erabilerak sortzen dituenak baino (6,4 kg CO2).

Plastiko hori nora doa?
Plastikoek Lurra hartu dute. Bere ekoizpen eta erabilerak planetako txoko bakoitza
kutsatzearekin mehatxatzen dute, bereziki itsasoak, horietako askoren azken
helmuga direnak, non ur ekosistemen osasuna eta hauek bizi diren espezieen
biziraupena biziki kaltetzen duten. Hondartzan, harkaitzetan, uretan flotatzen eta
baita leku sakonenetan ere aurki ditzakegu. Artikotik Antartikaraino, eremu
populatuetan eta uharte hutsetan. Urtero, itsasoek eta ozeanoek 12 milioi tona
zabor hartzen dituzte.

Bereziki kaltegarriak dira mikroplastikoak, esate baterako, higiene- eta
garbiketa-produktuetan dauden mikroesferak, hala nola esfoliatzaileak, hortzetako
pastak edo detergenteak.

Eta are gehiago, mikroplastikoek eta makroplastikoek inpaktu ekonomiko eta sozial
izugarriak dituztelako. Hondartzetan pilatutako zaborrak zuzenean eragiten dio
itsasertzaren eta itsas ingurunearen osasun onaren mende dagoen turismo-sektore
bati, eta beharrezko garbiketa-lanek, berriz, diru publikoaren ordainketa handiak
eragiten dituzte.

Plastikoarekiko dugun mendekotasun handiak egiten duen kutsadura handiak, itsas
ekosistemei eragitea ekarri du. Eta askotan ez da nabaritzen kutsadura horrek guztioi
berdin eragiten digula.
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Plastikoa ez da erraz degradatzen, eta uretan dagoen denbora guztian
mikroplastikoetan desegiten da. Korronte ozeanikoek eskualde urrunetara eramaten
dituzte mikroplastikoak. Ez dago mikroplastikorik gabeko itsas azaleraren kilometro
bakar bat ere.

Itsaso eta ozeanoetan bizi diren milaka animaliei eragiten die kutsadurak. Plastikoak
korapilatzeko, irensteko eta itotzeko arazoak eragiten dizkie itsasoko espezie askori.
Abandonatutako arrantza-sareek arrain ahulak harrapatuta uzten dituzte. Freskagarri
eta garagardo latak lotzen dituzten plastikozko uztaiek hainbat espezie korapilatu eta
itotzen dituzte. Dortokak eta arrainak nahasteagatik hartzen dituzten plastikozko
poltsek, azkenean, kalte itzulezinak eragiten dizkiete.

Horri itsas espezieek mikroplastikoak beste moduetara ere har ditzaketela gehitu
behar zaio. Elika-kateko beste espezie batzuk jaten dituztenean gertatzen da, hau da,
beste arrain horrek mikroplastikoa jaten duenean.

Azken finean, plastikoak jaten ditugula esan dezakegu, izan ere, arrainak jaterako
garaian, hauek mikroplastikoak jan ondoren, sare trofikoaren eraginez, gure barnera
iristen dira.

3. MATERIAL ETA METODOAK
Gure ikerketa hau aurrera eraman ahal izateko, hainbat sare fidagarri desberdinetan
informazio bila aritu gara. Sare horiek aukeratzeko hainbat alderdi desberdinei jarri
behar izan diegu arreta gure lana ahalik eta egokitasun gehiena edukitzeko. Gainera,
Elhuyar-eko azoka honetara aurkezterako garaian, zientzilari batekin lan egiteko
aukera izan dugu, non gure zalantzak argitu eta hainbat informazio iturri bermatu
dizkigun lan osatuago bat edukitzeko.

Alde batetik, aste bateko denbora-tartean, 4 familien etxeko plastiko kantitatea
kontatu dugu, etxe batek gutxi gorabehera zenbat plastiko erabiltzen duen jakiteko.
Datu horiek lortu ondoren, etxe bakoitzean dagoen pertsona kopuruarekin zatitu
dugu, etxeko pertsona bakoitzak bataz bestez zenbat plastiko kantitate erabili duen
jakiteko. Horrekin, grafiko bat egin dugu, gure datuen eta munduko bataz
bestekoaren konparaketa eginez.

Beste aldetik, gure plastiko kantitatearen arabera, zenbat CO2 kantitate isuriko
genituzke begiratu dugu. Horretarako, plastiko Kg batek zenbat CO2 isurtzen duen
begiratu, eta guk ateratako plastiko kantitatearekin, hiruko erregela bat egin dugu,
guk zenbat CO2 kantitate isuriko genukeen ikusteko.
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Eta bukatzeko, erabilitako plastiko guzti horri zer beste irtenbide ekologiko eman
ditzakegun begiratu dugu; hala nola, plastikoa berrerabili, plastiko gutxiago erabili,
erabilitako plastikoarekin eskulanak egin…

4. EMAITZAK

Egun eta pertsona bakoitzeko erabilitako plastiko kopurua

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea TOTALA

June 0,07 0,07 0,07 0,07 0,068 0,068 0,068 0,48

Ekhi 0,0746 0,0746 0,0746 0,0692 0,1134 0,0254 0,0464 0,48

Nahia 0,1135 0,0525 0,0525 0,0525 0,0895 0,047 0,047 1,4505

Erlantz 0,10225 0,09725 0,0675 0,0675 0,07725 0,07725 0,1125 0,48

Eguneko
totala 0,36035 kg 0,29435 kg 0,2646 kg 0,2592 kg 0,34815 kg 0, 21725 kg 0,2739 kg 2,8905 kg

Grafiko honetan, gure ikerketa propioan ateratako erantzunak ikus daitezke. Alde
batetik, pertsona bakoitzaren datuak ditugu, bestetik, munduan dagoen
plastikoaren erabileraren bataz bestekoa pertsonako. Konparaketa egiten badugu,
ikusi dezakegu, guk erabiltzen dugun plastiko kantitatea, mundu mailan dagoen
bataz bestekoa baino baxuagoa dela.

Nahiz eta mundu mailako bataz bestekoa baino plastiko gutxiago kontsumitu,
ohartu gara, plastiko asko erabiltzen dugula, eta horretarako, eztabaida atalean,
hainbat proposamen jarri ditugu, plastiko horrekin zer egin dezakegun ikusteko.
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Datuak bildu ondoren eta plastiko kg bat sortzeko zenbat CO2 kg isurtzen den ikusi
ondoren, gure datuen arabera plastiko hori egiteko zenbat CO2 kg isuriko lirakeen
kalkulatu dugu. Plastiko kg bat egiteko, 3’5 kg CO2 isurtzen dira atmosferara. Gure
emaitzak begiratuz eta kalkuluak egin ondoren, astean denok erabiliko genukeen
bataz bestekoaren arabera, 4 pertsonak 10’11 kg CO2 isuriko genituzkela
atmosferara ondorioztatu dugu, hau da, pertsonako 2,5275 kg CO2.

5. EZTABAIDA
Ondorioa
Gure ikerketa egin ondoren, ohartu gara, mundu mailan beharrezkoa ez dugun
plastiko asko erabiltzen dugula. Gure kasuan, ez dugu munduan egun eta pertsona
bakoitzeko erabiltzen den plastiko kantitate hainbeste kontsumitzen.
Alde positibotik begiratzen badugu, ez dugu berez izan beharko lukeena bezain
plastiko kopuru bera erabiltzen. Baina, alde negatibotik begiratuz gero, sakonki
ohartu behar gara, mundu mailan erabiltzen den plastiko kantitate guztia,
onartezina dela munduak jasan ahalko lukeena baino.

Munduan, pertsona asko gara, eta pertsona guztiek egunero plastiko kantitate hori
erabiliz gero, planeta akabatuko genuke, eta hori, gaur egungo kasua dugu. Hori
saihesteko, hemendik aurrera plastiko kantitate horrekin zer egin dezakegun
proposatuko dugu.

Hemendik aurrera zer egin?
Plastikoa erabili ondoren, erabilitako plastiko hori zaborrontzira botatzea da gure
ohitura normalean. Baina, pentsatzen ahal dugu nora doan plastiko hori? Garbi dago
oso gutxik hausnartzen dugula horrelako gauza baten aurrean. Horrelakoetan,
erantzun errazena plastikoa kontainerreta doala izango litzateke, baina horren
ondoren nora doa? Eragiten al du gure lur planetan botatzen dugun plastikoak? Eta
nola berreskura dezakegu erabilitako plastikoa?
Plastikoa, zure etxetik edukiontzi horira, edukiontzi horitik hautapen-planta batera
eta hautapen plantatik enpresa birziklatzaile desberdinetara. Horrela bakarrik
berreskura dezakegu materialak, ez dago beste modurik.

"Nik ez dut birziklatzen, gero dena batzen dutelako". Lagun edo senideren bati
entzun diozu esaldi hori noizbait esaten. Etxean hondakinak bereiztea merezi ez
duen ustea, gero kamioian eta zaborretan dena nahasten delako, ez dago oso
zabalduta espainiarren artean, baina gutxiengo nerabe batek argudio hori
erabiltzen du oraindik ez birziklatzeko. Arrazoi dugu?
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Egia esan, hondakin mota desberdinak ez dira 'batzen'. Aitzitik, desberdin tratatzen
dira, osatzen duten materialaren arabera. Horrela, edukiontzi urdinean utzitako
papera eta kartoia zuzenean doaz berreskuratzaileengana eta birziklatzaileengana.

Plastikozko ontziek, metalezko ontziek eta brikek, berriz, prozesu konplexuagoa
behar dute. Horiek guztiak kubo horira bota behar dira, baina bertan oso bestelako
materialak aurki daitezke, eta, beraz, birziklatzaileetan berreskuratu baino lehen,
ontziak hautatzeko planta batetik igaro behar dira lehendabizi.

Hautapen-oinplanoak
Edukiontzi horian batu daitezke jogurt-ontziak, kortxozko tapoiak, kontserba-latak,
esne-brikak eta bilgarrietako kortxo zuria. Horien artean material-popurri bat egon
arren, zaku berean sartzen dira denak. Heterogeneotasun horren aurrean, horietako
bakoitza ezin izango litzateke birziklatu hautaketa-plantengatik ez balitz, non
ontziak moten arabera bereizten diren, modu independentean birziklatu ahal
izateko.

Elkar ulertzeko, edukiontzi horiko ontzien artean hiru multzo handi bereiz
ditzakegu:

● Metalak (altzairua eta aluminioa).
● Plastikoak, honela banatuta: PET (polietileno tereftalatoa), PEAD (dentsitate

handiko polietilenoa), filma eta plastiko nahasia.
● Brikak.

Horiek bereizteko, Espainian ontziak hautatzeko 95 planta daude; horietatik 62
automatikoak dira eta azken teknologiaz hornituta daude.

Material horiek guztiak batera sartzen dira hautapen-solairu bakoitzean, eta
bakoitza bere aldetik aterako dira, baina prozesu horren ondoren askotan
ezezaguna den lan bat dago. Guztiak uhal garraiatzaile batean nahastu ondoren,
lehendabizi eskuz ikuskatzen da ontzia ez den guztia, ondoren makina batek
pisuaren, formaren eta tamainaren arabera sailkatzen ditu, xurgagailu batek
plastikozko poltsak aldentzen ditu eta iman handi batek altzairuzko ontziak
hautatzen ditu.

Bereizgailu optikoen sistema automatizatu batek PET, PEAD eta brik bakoitza bere
aldetik biltzen ditu, ondoren eta azkenik, aluminio-latak baztertzeko
aldaratze-sistema batera jotzeko.
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Material bakoitza bere siloan biltegiratuta dagoela, bala trinkoak sortzeko
prentsatzea baino ez da geratzen, birziklatze-enpresetara eramateko prest. Bertan,
produktu berriak sortzeko lehengai bihurtuko dira eta prozesu guztia berriro hasiko
da.

Zer bota behar dut edukiontzi horira eta zer ez?
Birziklapenaren zikloa hasteko lehen ardura gutako bakoitzarena da, eta gure esku
dago baztertzen ditugun ontziek bizitza berria izatea. Horien tratamendua
errazteko, garrantzitsua da argi izatea zer dagoen edukiontzi horian eta zer ez,
edukiontzi horretakoa ez den orok geroko hautaketa-prozesua oztopatzen eta
zailtzen baitu.

Hala, adibidez, kontuan izan behar dugu edukiontzi horira doazen ontziak beti
plastikozkoak, latak eta brikak direla, eta horrek ez du esan nahi bertan plastiko
mota guztiak bota daitezkeenik. Jostailuak, tupperrak, hortzetako eskuilak, kuboak,
CD eta DVD kaxak edo boligrafoak, plastikozkoak izan arren, ez dira ontziak, eta,
beraz, ez dira edukiontzi horira bota behar. Buztinezko potoak edo edalontziak eta
paperezko tarrinak ere ez dira.

Oso garrantzitsua da kontuan hartzea, halaber, aluminioz egindako kafe-kapsulak
edukiontzi grisean edo bilketa-gune espezifikoetan bota behar direla, baina inoiz ez
edukiontzi horietan, ontzi bat balira bezala, ez baitira hala.

Hortaz, nola sailkatu behar den plastikoa jakinda, dugun plastikoarekin zer egin
daiteken jakin beharko genuke.

Edonoren goiza goiz plastikoa izan daiteke. Plastikozko botila batetik zukua altxatzea
eta edatea, teklatu plastiko batean idatziz mezu elektroniko bat bidaltzea, hodi
plastikoen bidez gure etxeetara iristen den urarekin dutxatzea, dutxatik ateratzea eta
gure hormak babesten dituen plastiko isolatzaileari esker hotzik ez pasatzea, kalean
bizikletaz joatea eta oh!, zirkulatzen ari garen erreiak errail plastikoen bidez banatuta
daudela egiaztatzea. Lagun bati deitzea, gure eguneroko bizitzan elkarri eragiten
dioten ia objektu guztiak plastikozkoak direla esateko. Mugikorra, edo gutxienez
zorroa, material horretaz ere badela konturatzea.

Duela 50 urte baino 20 aldiz plastiko gehiago erabiltzen dugu, gure egunerokoan
nonahiko papera jokatzen duen konposatua. Horregatik, dituzten aplikazio eta
erabilgarritasunengatik, "Plastikoak ez dira inoiz alferrik galdu behar zabortegian",
uste du Beatriz Meunier PlasticsEurope sektoreko hainbat fabrikatzaile biltzen dituen
elkarteko kideak, "Oso eraginkorrak baitira baliabideak erabiltzeko eta aurrezteko, eta
hondakin bihurtzen direnean balio handia izaten jarraitzen dute".
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Meunierrek aipatzen duen plastiko alferrik galdu horren artean, urtean itsasora
isurtzen diren zortzi milioi tona baino gehiago daude. Alferrik galdutako materiala,
etorkizun hurbilean kontsumo oso txikiko autoak eraikitzeko balio lezakeena,
adibidez, 1.500 kilometro lau litro gasolinarekin egiteko. Edo zuhaitzetatik hazten den
plastiko bihur liteke, edo bere burua 'sendatzen' duen plastiko, edo giza odolaren
osagai batzuen ordezko plastiko, PlasticsEuropek 2030erako egindako txosten batean
lortutako aukera zoragarriak.

Oraingoz, petroliotik eratorritako konposatu hori (nahiz eta petrolioaren% 5 soilik
erabiltzen den hura fabrikatzeko) ugaritzen ari da hiri-bizitzaren eremu guztietan,
egin berria zein berrerabilia izan. "Plastikoa birziklatze mekanikoaren edo balorizazio
energetikoaren bidez aprobetxa daiteke", azaldu du Meunierrek. Prozesu horiei esker,
material hori hiri-altzarien, tresneriaren, ontziratzearen eta ikusten ditugun eraikinen
zati bihur daiteke. Baita arropatik ere, Ecoalfek erakusten duen bezala, plastikozko
botiletatik jantziak ehuntzeko poliesterrezko zuntz irunak lortzen dituen konpainia.
Material horren unibertsaltasunaren beste adibide bat.

Plastikotik sortzen dena
● Arropa: anorakak, jakak, forru polarrak, kamisetak, galtzerdiak, txanoak,

bufandak, eskularruak, galtzak.
● Poltsak eta osagarriak: motxilak, gerrikoak, betaurrekoak.
● Ontziak: CD/DVD karkasak (atzealdea iluna izaten da), supermerkatuko eta

zabor-poltsak, botilak, potoak eta kaleko edukiontziak.
● Obra zibila: isolamendu termiko eta akustikoko xaflak eta panelak. Estalkiak,

teilatuak, zoruak eta zimenduak iragazgaizteko xaflak. Leihoen eta itxituren
profilak. Saneamendu-hodiak eta kableak eramateko hodiak.

● Automobila: paratxokeak, isolamendu akustikoko xaflak kapotaren azpian, ateen
barruko panelak, zoruen eta maletategien estaldurak.

● Altzariak: lanparak, alfonbrak, mahaitxoak, aulkiak.
● Kanpoaldeak: lorontziak, zoruak, haur-parkeetarako elementuak, hiri-altzariak,

hesiak, bolardoak, bide-segurtasuneko elementuak, trafiko-seinaleak.
● Nekazaritza: marrubia edo zainzuria bezalako laborantzarako 'film' ezberdinak.

Negutegietan, kordeletan, loreontzietan edo hazitegietan itzala emateko sareak.

Plastiko gutxiago erabiltzeko, zer egin?
Gaur egun, geroz eta pertsona gehiago (batez ere gazteak) kontziatuagoak gaude
plastikoaren erabileraren inguruan. Horretarako, gaur egun hainbat aspektutan
plastiko gutxiago erabiltzeko trikimilu berriak sortu dira. Hona hemen gure
egunerokotasunean egin ditzakegun aldaketa batzuk:

1. Erosketen inguruan hitz egitean, ohartzen gara, ia produktu guztiak plastiko
batean bilduta daudela. Horretarako, produktuak plastikoetan erosi

16



beharrean, pisuan erostea gomendatzen dugu, bakoitzak bere etxetik bere
telazko edo sarezko poltsak erabiltzen.

2. Erosketa egiterako garaian, badakigu erositako produktuak etxera
eramateko, normalean plastikozko poltsak erabiltzen ditugula, batez ere,
kutxazainak eskaintzen digulako. Hori saihesteko, eskaintzen dizkiguten
poltsak telazkoak edo kartoizkoak izatea gomendatzen dugu. Gainera, poltsa
horiek erabilpen handikoak dira.

3. Aukeratu beti beirazko botilak. Edozein edariren erosterako garaian, saia
gaitezen boteilak beirazkoak erabiltzen.

4. Konjelatutako produktu guztiak, plastiko baten barruan jasota daude,
horretarako, produktu konjelatuak ez erabiltzea gomendatzen dugu.

6. ESKER ONAK
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiogu irakasleari, lana aurrera eramaten
asko lagundu bait gaitu. Une oro gidatzen eta proiektuan oso lagungarri izan
zaizkigun erreferentzia berriak irakasten jakin izan gaituelako.

Bigarrenik, eskerrak eman nahi dizkiogu Elhuyar azokakoei, aukera eman
digutelako zientzilari batekin batera lan egin ahal izatea, zehazki, Jose Ramon Diez
ikerlariari.

Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu, hainbat ikerketa egin dituzten
zientzialariei, egin duten ahalegina, dedikazioa eta lana gure proiektuan jorratutako
gaiari buruzko ikerketa posibleak egin dituztelako.
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