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2. Sarrera

Ura bizitzan, gauza askotarako erabiltzen dela argi dago; dutxatzeko, haginak

garbitzeko, elikatzeko… Baina ura alferrik gastatzen da eta inor ez da konturatzen.

Ziur askok dutxatzen ordu bat tardatzen dutela, haginak garbitzeko txorroa piztuta

uzten dutela, ura edango ez dutenean edalontzira botatzen dutela… baina gauza

horiek munduan eragina daukate.

Zientzialariak esaten dute 2050. urtean gizakiok ur edangarri guztia gastatuta izan

ahalko genuela. Hori ez gertatzeko gehiegizko kontsumoa gelditu behar da edo

bestela beste irtenbide bakarra, beste planeta bat sortzea da, ezinezkoa.

Nahi duzue ura guztiontzat egotea? Munduari lagundu nahian? Ba, egin ur

edangarria eukiteko etxeko araztegia, ez du alde txarrik eta ur edangarria zuretzat

izango da, zer deritzozue?

Hipotesia:

Etxeko araztegia egitean, ur kontaminatua, hau da, euria zikinkeriarekin (hostoak,

huatsa, lokatza…) garbitu egingo da. Baina uraren baldintzak kontuan hartuta ez da

edateko izango, dutxatzeko, haginak garbitzeko eta mota horretako gauzak egiteko

baizik. Baina guretzat ez da izango. Hau da, pobrezia duten lekuetan erabiliko da

(txiroak modu positibo eta arduratsu batean erabili ahal izateko). Horren arrazoia,

gorputzak ur garbia eta potablea behar duelako eta ura ez bada oso-oso garbia

gaixotasunak hartu dezake.
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3. Marko teorikoa

Gaur egun, munduan 5 milioi pertsona inguru hiltzen dira kutsatutako ura edatearen

ondorioz, egoera hori bereziki larria da gizarte bazterketa, pobrezia eta marjinazio

testuinguruetan. Egoera hori ulertzeko, uraren kutsadura eragin duten arrazoi

nagusiak jakin behar dira eta ondorengoak dira: giza hondakinak, tenperatura

igotzea, pestiziden erabilera nekazaritzan, basogabetzea eta petrolio isurketak.

NBEk azaldu du, ur txarra zerk bereizten duen, osagai kimikoak edo beste osagai

batzuk egoera naturala baino dentsitate altuagoan egotea. Hau da, mikrobioak,

metal astunak edo sedimentuak bezalako substantziak egotea uretan. Kutsatzaile

horiek uraren kalitatea hondatzen dute. Uraren kutsatzaile nagusiak; hondakin-ur

organikoak (elikagaien prestaketan, norbere garbitsuna egitean, garbiketa

detergenteekin egitean…), industria-jardueratik datozen hondakin-urak (ura lehengai

gisa erabiltzea produktu berriak prestatzeko, edo makinak mugitzeko baliabide

zuzen edo zeharka erabiltzea) eta nekazaritzatik datozen hondakin-urak

(nekazaritzan erabilitako produktu kimikoak dituzte, baita animalia-jatorria duren

ondakinak) dira. Kutsatzaileak bi multzotan sailkatu daitezke, degradagarriak eta

degradaezinak. Degradagarriak nagusiki etxeetatik datozen hondakin organikoek,

hondakin industrial organikoek osarzen dituzte. Hondakin horiek, zenbait

mikroorganismo eta bakterioen elikaduraren oinarri dira, hori dela eta modu

naturalean deuseztatuak izan daitezke. Degradaezinak, uretan bizi diren

mikroorganismoek deskonposatu ezin dituzten kutsatzaileak dira. Industria jatorria

daukate eta batez ere gatz mineralak eta metal astunak dira. Toxikotasun handia

eragiten dute, zapore desatzegina eta korrosioa daukate; gainera, giza espezialeri

kalte egin diezaiokete bere elikagai-katean sartzen badira.

Urak kutsatzaileak dituenean, kutsatuta dagoela esan nahi du eta kutsadura hori

kentzeko era desberdinak daude. Adibidez kloroarekin, argi ultramorearekin,

iragazkiekin… Kasu honetan iragazki bat erabiliko da.

Iragazkiak:

Ikatzak gutxi gorabehera %20 eko beruna kentzen du. Euskal Herrian euri asko

egiten du (neguan gehienbat). Filtro honek euriaren substantzia txar
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guztiak-gehienak kenduko lituzke. Substantziak ahalik eta gehien kentzeko material

aproposak ondorengoak dira: ikatz aktiboa, harrietako 3 kapa (handiak, ertaina eta

txikiak) eta esponja naturalak edo kotoiak.

Ikatz aktiboa: industrian barneko azalera handia izateko prestatzen den karbono

materiala da eta, horrela, bere osotasunean askotariko konposatu ugari xurgatzeko

gai da (bai gas fasean, bai disoluzioan).

Karbono aktiboaren aplikazioetan oinarritutako oinarrizko bi ezaugarri daude:

gaitasun handia eta atxikipen txikiko selektibitatea. Substantziak kentzeko duen

gaitasun handia barneko azalera handiari zor zaio, nahiz eta porositateak eta poroen

tamainak banatzeak garrantzi handia duten. Oro har, mikroporoek (2 nm baino

gutxiagoko neurria dutenak) atxikitzeko ahalmen handia ematen diote, eta

mesoporoak (2-50 nm bitarteko tamaina dutenak) eta makroporoak (50 nm baino

gehiagoko tamaina dutenak) molekula handiak atxikitzeko beharrezkoak dira, hala

nola koloratzaileak edo koloideak izan daitezke.

Bestalde, ikatz aktiboak atxikitze prozesuaren aurretik

espezifikotasun txikia du, adsorbente "unibertsala" da. Hala ere,

bere izaera apolarra dela eta surgatze prozesuan parte hartzen

duten indar motak direla eta, lehentasunez mantenduko ditu

molekula apolarrak eta bolumen molekular handia duten

substantziak (hidrokarburoak, fenolak, koloratzaileak ...); nitrogenoak, oxigenoa eta

ura bezalako substantziak ia ez dira ikatzean mantenduko giro-tenperaturan.

Ikatz aktiboa bizitzan gauza askotarako erabiltzen da, kasu honetan, bakteriak eta

birusak kentzeko erabiliko da, oso ona baita. Baina erabilera gehiago dauzka,

adibidez; urdaileko arazoak konpontzeko, propietateak gaztertzeko, kolesterola

murrizten laguntzeko, birusak eta bakterioak kentzeko eta hortzak zuriak bihurtzeko.

Harrietako 3 kapa (handiak, ertainak eta txikiak): Tamaina

desberdinetako harriak erabiltzen dira substantzia handiagoak

kentzeko, hala nola hostoak... etab. Harriak iragazki gisa balioko dute,

substantzia handiak pasatzen ez usteko eta ura ondo garbituta egon

dadin.
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Esponja naturalak edo kotoiak: % 17 ko bestelako zizinkeria kenduko dute. Kasu

honetan esponja naturala erabiliko da, kotoia denborarekin ez duelako ura pasatzen

usten. Esponja naturala berriz, izaki bizidun oso ezesagunak dira, baina itsasoan

adibidez ezinbesteko jokabidea betetzen dute. Itsasoan dauden bakteria

oso txikiak surgatzen dituzte eta horrek itsasoko ura kontaminatuta ez

egotea eragiten du. Zientifikoki akoplamendu bentopelagikoa deitzen

da prozesu hau, beste animali batzuek erabiltzen ez dituzten partikula

oso txikiak (mikra eskalan), mantentzen dituzte eta biomasa bihurtzen

dute. Araztegi honetan antzerako funtzio bat dauka, hau da uretan

dauden partikula txikienak surgatzen ditu, ura descontaminatuz.

Filtroak berezitasun asko ditu; naturala dela, handia dela, etxetik ez dela irten behar

filtroa etxean dagoelako, materiala birziklatua dela eta edonork egin ahal duela bere

etxean.

Ura iragazkiekin garbitu baino lehenago, ura kutsatuta dagoen ala ez jakin behar da,

hau da uraren kalitatea aztertu behar da eta horretarako teknika desberdinak daude.

Uraren kalitatea aztertzeko:

Uraren kalitate kimikoa kontrolatzeko erabiltzen diren baliabide erreza tipikoak hiru

kategoriatan banatzen dira:

1.Probako tirak (erabiliko dena): Erabilera bakarreko tirak txikiak

dira, eta kolorez aldatzen dira produktu kimiko jakin baten

kontzentrazioa adierazteko. Probaren arabera, erabiltzaileak

papera edo plastikozko banda "aktibatzen" du ur laginean sartu eta

nahastuz edo zerrenda ur korronte batean eutsiz. Ondoren,

erabiltzaileak probako zerrendaren kolorea, kolore-diagramarekin

alderatzen du produktu kimikoaren kontzentrazio maila jakiteko.

Hauek oso sinpleak dira, baina beste metodo batzuk baino zehatzagoak ez dira. Hau

da, metodo zehatzagoak daude.

Kolore Disko Kitak: Kit hauek proba kimiko ugarirako daude eskuragarri. Ohiko

kasuetan, erabiltzaileak hauts pakete bat edo erreaktibo likidoaren tanta batzuk

gehitzen ditu plastikozko hodi berrerabilgarri bateko ur lagin bati. Ondoren, jarri
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laginaren hodia plastikozko kutxa txiki batean kolorea alderatzeko. Kaxa honek

plastikozko disko bat dauka, kolore gradientea inprimatuta duena. Erabiltzaileak

diskoa biratu behar du laginaren kolorearekin bat datorren zatia aurkitu ahal izateko

eta diskoan dagoen produktu kimikoaren kontzentrazio maila identifikatzeko.

Koloreetako disko multzoek normalean pauso ugari eta zehaztutako epeak barne

hartzen dituzte, konplexuagoak eta garestiagoak baina orokorrean oso zehatzak

izanten dira.

3.Tresna digital eramangarriak: Ura neurgailu digital arin eta

eramangarriekin, kolorimetroekin eta fotometroekin probatzen da.

Aipatutako hiru metodoen artean, emaitzarik zehatzenak ematen

dituztenetarikoak dira baina baita, garestienak eta delikatuenak dira

(bateriak eta kalibrazioa behar dituzte).

Metodo honeetan aztertzen diren substatziak, hau da, ura kontaminatzen duten

substantziak hauek dira: agente patogenoak, adibidez bakteriak, birusak,

parasitoak…; komposatu kimiko organikoak, adibidez petroleoa (10ug-L baino

gehiago eta 5.0ug-L gutxi da), gasolina, plastikoak, detergenteak…; substantzia

kimiko inorganikoak, adibidez azidoak, gatzak, merkurioa, plomoa…; substantzia

begetal inorganikoak, adibidez nitrogenoa, fosforoa… eta substantzia radiaktiboak.

Nitratoak eta fosfatoak uretan disolbagarriak diren eta landareek garatzeko behar

dituzten substantziak dira. Hala ere, gehiegizko kantitatean egonez gero, algak eta

beste organismo batzuk neurriz kanpo haztea eragin dezakete, ingurunearen

baldintzak aldatuz, oxigeno gehiago kontsumitu behar baitute garatzeko, eta uren

eutrofizazioa bezala ezagutzen den fenomenoa eraginez. Mikroorganismoak uretan

kaltegarriak izateko 100ml bakarrik behar dira.

Teknika egokiekin, ura giza kontsumorako egokia den jakiteko behar diren

parametroak aztertuko dituzte teknikariek. Adibidez, kontsumitzailearen txorrotarako

kontrolatu beharreko parametroak honako hauek dira gutxienez: usaina, zaporea,

kolorea, uhertasuna, eroankortasuna, pH-a , amonioa, bakterio koliformeak, E.

Hondakinak deskargatzea ez da arrazoi izango honako muga hauek gainditzen

dituzten amoniako ionizatu gabeko kontzentrazioak dituzten urak jasotzeko

(mg/L-tan n gisa): Amoniako Urteko batez bestekoa: 0.025, Amoniakoa Maximoa

7



San Frantziskoko badia nagusirako eta ibaian gora: 0,16 maximoa, San

Frantziskoko badia baxuenarentzat eta ibaian gora: 0.4 maximoa. Ur potablearen

PHa 6,5etik 9,5 era izan behar da.

4. Esperimentazioa
Materiala:
➔ 3 Botila handi ( bi filtrorako eta 1 ur garbiaren

deposituarendako)
➔ Esponja naturala: %17a
➔ Kotoia
➔ Harriak (handiak, txikiak eta ertainak): %60
➔ Ikatz aktibo apur bat: %23
➔ Katilu handi bat
➔ Euria
➔ Zinta Amerikana

Prozedura:https://drive.google.com/file/d/1UKUvXc4OAWzdgepGiwBpyDbBWouqm
QmN/view?usp=drivesdk

1. Botila baten beheko partea ebaki eta beste botila bateko goiko punta ebaki
zuzen egoteko, ondoren behean zulo bat egin.

2. Ebakitako botilak itsatsi: baten punta gorantz begira eta bestearen tapa lurra
ikutuz (itsatsi zeloarekin)

3. Botilen barruan materialak jarri: Tapan esponja naturala, gero harri finak edo
txikiak (harea), gero harri txiki-ertainak, ondoren harri lodiak eta azkenik, hau
da behean ikatz aktiboa (harriak %60, ikatz aktiboa %23 eta esponja naturala
%17a).

4. Amaieran katilu bat jarri ur garbia han erortzeko. Botilak buruz behera
jartzeko horren gainean jartzeko ere.

5.Emaitzak:
Esperimentua ondo irten da prozedura guztia ondo jarraitu
delako, euria garbitu da eta eskuak, aurpegia, gorputza
garbitzeko erabili da. Bigarren argazkian ikusten da euria
garbituta, hau da araztegitik pasatu eta gero. Lehenengo
argazkian araztegia ikusten da eta ur zikina botatzen da.
Araztegiaren barruan esponja naturala, kotoia, ikatz aktiboa eta
harriak ikusten dira. Behean ur garbia ikusten da eta ontzira
jausten doa.
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6.Ondorioak:

Gure hasierako hipotesia, hurrengoa izan da: “Etxeko araztegia egitean, ur

kontaminatua, hau da, euria zikinkeriarekin (hostoak, huatsa, lokatza…) garbitu

egingo da. Baina uraren baldintzak kontuan hartuta ez da edateko izango,

dutxatzeko, haginak garbitzeko eta mota horretako gauzak egiteko baizik. Baina

guretzat ez da izango, hau da, pobrezia duten lekuetan erabiliko da (txiroak modu

positibo eta arduratsu batean erabili ahal izateko). Horren arrazoia, gorputzak ur

garbia eta potablea behar duela eta ura ez bada oso-oso garbia gaixotasunak hartu

dezakela da.”

Hipotesia bete egin da, ura garbitu delako, baina ez ditu uraren propietate

edangarriak bete eta horregatik eskuak garbitzeko, aginak garbitzeko, aurpegia

garbitzeko, dutxatzeko… etab. erabili da. Ur hori edango bagenu gaixotasunen bat

aurkitu edo euki ahalko ze , horregatik beste gauza batzuetarako erabili da arastegi

honetako ura. Gainera araztegi hau txiroentzat egin da, hemen ur garbia

badagoelako.

Esperimentu hau, birritan egin behar izan da, hasieran ez delako ondo irten, hau da

ez da ura guztiz garbi atera. Hori gertatu da, gauzak ez direlako ondo kokatuta egon,

hau da esponja naturala adibidez, desordenaturik jarrita egon da. Bigarren saiakeran

dena ondo jarrita, ordenaturik eta gauza bakoitza bere lekuan jarri da eta horregatik

ondo atera da eta ur garbia ateratzea lortu da.
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