
ARTILEAREN ERABILERA 
ALTERNATIBOETARAKO 

LANKIDETZA TEKNOLOGIKOA: 
MATERIAL PLASTIKOAK 

ETA BESTE KUTSATZAILE 
BATZUK ORDEZKATZEA

ESKUALDE GARAPENEKO EUROPAKO FUNTSAK
KOFINANTZIATUTAKO PROIEKTUA.





LANALAND proiektuaren helburu nagusia 
bertako esne-arrazetako ardi-aziendaren 
balio erantsia handitzea da; izan ere, gaur 
egun hondakin-izaera du eta tokiko nekaza-
rien kudeaketa arazotsua bihurtu da.

Proiektuak soluzio berritzaileak garatu nahi 
ditu produktu hau balorizatzeko eta tokiko 
enpresei hazteko aukera berriak eskaintze-
ko, ekonomia zirkularraren ikuspegitik.
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PARTE HARTZAILEAK
7 PARTE HARTZAILE:

NEIKER (Nekazal Ikerketa eta Garapenderako Euskal institutua) buru dela, Latxa Esnea koopera-
tibarekin batera, Urkome (Urola Kostako Landa garapenerako elkartea), EKOLBER, Chambre d´a-
griculture des Pyrénées Atlantiques, Chambre de Commerce et de Industrie Bayonne Pays eta 
UPPA (Université de Pau et des Pays de l´Adour) Eskualdeko Garapeneko Europako Funtsare 
(EGEF) finantzaketa lortu POCTEFA programaren bidez. 

Lan taldea ondoren azaltzen diren zazpi elkartez dago osatuta.
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NEIKER
 
NEIKER, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailaren barruan dago 
eta Basque Research & Technology Alliance (BRTA) elkarteko kidea, zentro teknologiko bat da, 
nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako sektoreetarako irtenbide berritzaileak sortzen es-
pezializatua. Bere lan-ildoen artean ustiategien iraunkortasuna eta lehiakortasuna sustatzea dago, 
eta bioekonomia bultzatzea, berriztagarriak ez diren lehengaien mendekotasuna murrizteko eta 
jarduera ekonomiko berriak sortzeko. Zentro teknologiko gisa, azken produktuaren tratamenduetan 
egin daitezkeen hobekuntzei buruzko ezagutza zientifikoa ematen du, bai eta haren ingurumen-in-
plikazioaren azterketa ere..
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LATXA ESNEA KOOP
Latxa Esnea Koop. Ustiapeneko produktuak modu bateratuan merkaturatzen dituen ardi latxa 
ekoizleen elkarte bakarrak proiektu honetan parte hartzen du, ardi latxaren artilea, balioan jar-
tzeko helburuarekin, egun merkataritza-irteerarik ez duen produktu bat. Latxa Esnea Kooperatiba 
artzainek osaturiko egiturak, helburu amankomunak lortze aldera lan egiten duen egitura bate-
ratzailea da.
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EKOLBER
Ekolber oinarri teknologikoko enpresa bat da, bezeroarentzako ad hoc formulazioak garatzen di-
tuena. Gure ekarpena proiektu honetan, oinarri kolagenikoko nahasketak gehigarri desberdinekin 
egiteko gaitasuna da, azken produktuaren ezaugarriak eta propietateak optimizatzeko. Egunez 
egun, gure produktuak eskeini ditzakeen aplikazio berriak aurkitzen ditugu hainbat ekoizpen-sekto-
retan, biomedikotik hasi eta eraikuntzara bitarte.
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URKOME
Urkome. Urola Kostako Landa Garapenerako Elkartea irabazi-asmorik gabeko elkartea da, 11 
udalek eta elkarte sektorialek osatzen dute, eta landa-garapeneko proiektuak dinamizatzea eta bul-
tzatzea du helburu. Proiektu honetan, Euskadiko LGE guztien ordezkari gisa, Euskadiko abeltzaintza
-sektore osoarekiko konexio-lan zabalena egingo du, ekoizleak eta tokiko eragileak dinamizatuko 
ditu garatzen diren konponbideak erabiltzeko beste aukera batzuk erakusteko eta identifikatzeko. 
LANALANDen proiektuaren komunikazioa eramango du.
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PIRINIO ATLANTIKOETAKO 
NEKAZARITZA GANBARA
Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza Ganbera erakunde publiko bat da, nekazaritzaren eta nekazal 
munduaren osagai guztiak ordezkatzen dituzten hautetsiak buru dituena. Nekazaritza Ganberek 
zeregin nagusiak dituzte: ustiategien eta haien sektoreen errendimendua hobetzen laguntzea; ne-
kazaritza-sektorean enpresak sortzen laguntzea; landa-eremuen eta nekazaritza-enpresen garapen 
jasangarrian laguntzea; ordezkaritza-funtzioa ematea. Gure lurraldeko nekazariak oso kaltetuta 
daude beren artiletik irtenbiderik ez dutelako, eta, testuinguru horretan, duela urte batzuetatik ari 
gara gai hori lantzen, batez ere CCI-PB zentroarekin. Horregatik, oso interesgarria da proiektu ho-
netan parte hartzea. Nekazariei irtenbide bideragarri eta iraunkorrak eskaintzea espero dugu.
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BAIONAKO MERKATARITZA ETA 
INDUSTRIA GANBERA
Baionako Merkataritza eta Industria Ganberak Ipar Euskal Herri osoan ditu bere eskumenak. 
Bayonne Pays Basque JBEk lurralde horretako enpresa nazionalak ordezkatzen ditu, Merkatari-
tza eta Enpresen Erregistroan inskribatutako 21.206 enpresarekin (merkataritza, zerbitzuak, tu-
rismoa eta industria). Euskal Autonomia Erkidegoko KSIen zeregin nagusietako bat Euskadiko 
dinamismo ekonomikoa sustatzea da, enpresei ezagutza ekonomikoak, informazio juridikoa eta 
praktikoa emanez. JBEk enpresei eta proiektuen jabeei laguntzen die, proiektuaren fase eta ere-
mu guztietan laguntzen die. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore ekonomikoen antolaketan ere 
parte hartzen du. Ekonomia zirkularra eta tokiko balioa sortzen duten jardueren garapena dira 
programa honetarako ezarriko dugun esperientzia nagusia, garatuko diren proiektuetan inguru-
men- eta ekonomia-bideragarritasuna bermatzeko.
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PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR-EKO 
UNIBERTSITATEA
Pau eta l´Adour-eko Unibertsitatea (UPPA) goi mailako hezkuntza eta ikerketa erakunde publikoa 
da. Pirinio Atlantikoetako departamenduan dago (Paue, Baiona, Anglet), Landes (Mont de Marsan) 
eta Pirinio Garaiak (Tarbes). Bere garapen-estrategian, UPPA lankidetza estuan aritzen da lurral-
deko eragile sozioekonomikoekin, eskala geografiko desberdinetan. I-SITE ministerio-etiketak, 
2017an lortutako E2S (Energia eta Ingurumenerako irtenbideak) proiektuarekin batera, ingurume-
naren eta energiaren sektorean duen esperientzia nabarmentzen du, ekonomia zirkularra barne. Es-
parru horren barruan esku hartu nahi izan du UPPAk LANALAND proiektuan, artilea ingurumenaren 
ikuspegitik erabiltzeko modu berritzaileak aztertzeko.
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IKERKETA EREMUAK
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Interreg LANALAND proiektuaren barruan, POCTEFA eremuko ardi-ustiategietako artilea birbalo-
rizatuko duten zenbait prototipo garatu nahi dira. Prototipo horien bidez, balio erantsia eman nahi 
zaio erabilera urriko artile bati; ez baitu ia inolako erabilera komertzialik, gaur egun, kostu bat da 
ustiapenarentzat eta honek arazo bat sortzen du hura kentzeko.

Prototipo guztien merkatu azterketa BAIONAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBERAK 
ari da aztertzen, sektorearen errealitatea LATXA ESNEAk ematen duen bitartean eta proiektua-
ren hedapen eta transferentzia lan guztiak URKOMEk egiten ditu. Proiektua NEIKERek koordi-
natzen du.

1. PROTOTIPOA:
BALIZATZEKO ZINTA

Ekolberrek proiektuan artileari balioa ematea proposatu du beraien kolagenozko material biode-
gradagarriari erantsiz, “balizatzeko zinta bio” prototipoa garatuz, erabilera bakarreko ohiko baliza-
tzeko zintak sortzen dituen hondakin ez-konpostagarrien kopuruari erantzuna emanez. Proiektua-
ren helburua zinta horien ordez zinta biodegradagarriak erabiltzea da; konpostagarriak direnez, ez 
luketelako inolako eraginik izango ingurumenean.
Prozesua. Erabilitako materiala, denborak, errealizazioa; prozesu guztia ulertzeko beharrezko 
azalpenak.

Balizatzeko zinta garatzeko, Ekolber-en prozesu genuino bate erabili da; kolagenoa eta aurretik 
ahuldutako artilea, Ekolber-en prozedura peto-petoa, pH altuko tratamendua, estaltzen duen lanoli-
na-geruza desagertzea artilezko hariak eta keratinazko zuntzak prestatzea, Hartara, bateragarrita-
sun handiagoa izango dugu kolageno-zuntzak.
Balizatzeko zinta hauentzat beharrezko filmak egiteko prozedura ezberdinak erabili dira. Azken pro-
betarako, erakutsi duten estrusio gaitasun ona, kanpoaldeko portaeragatik eta artilezko edukiaga-
tik honako bi prozedura hauek aukeratu dira.

- Lehenengo prozedura: CLO: Kolagenoa %43,9 artilearekin.
- Bigarrengo prozedura: CLB: Kolagenoa %20,9 artilearekin.
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Probatutako prozedura guztiek Ekolberrek patentatutako ekoizpen prozesua jasan dute (prozesu 
mekaniko/termikoa) Formulazioak material eraldagarri bihurtu ondoren, berriz ere erauzi egin dira 
eta pelet bihurtu. (Estrusio eta peletizazio prozesua).
Proiektuaren hasieran, estrusio prozesuan baitan 2 proba egin dira. Blowing-a eta Casting-a.
Azken probetarako, Blowing bidezko estrusioa aukeratu da, film finagoa (100 mikra) lortzeko auke-
ra ematen duelako.
Lortutako film bobina, moztu eta margotu egin da balizatzeko zintaren azken prototipo gisa gara-
tzeko. Prozesu hau eskuz egin da, argi dago industria mailan prozesu hau industri-makinekin egin 
behar dela automatikoki.

Prototipoaren datu esanguratsuak.
Artilez egindako balizatzeko zintaren prototipoak 2 astez egon dira aire zabalean 2 astean euriteak 
jasaten.
Ikusten dugunez, artileak ez du propietate mekanikoetan hobekuntzarik egiten kolageno hutsezko 
film batekiko, baina uraren erresistentzia hobetzen du. Film-aren %20 - %25tik gora artilea izanda, 
propietate mekanikoek behera egiten dute.
Balizatzeko zintaren film-ak 100mikrako lodiera dauka.

Emaitzak eta ondorioak
Emaitza ezaugarri mekaniko onak dituen eta industrialki egin ez den prototipo bat. Itxura hobetu 
daiteke, betiere estrusio, margotzeko eta mozteko prozesuak makina industrial eta automatikoekin 
egiten bada. Burbuilen ondorioz eragindako “puzte - memoriaren” (zinta kurbatzea) desagertu egin-
go dira. Tratatutako artilearen birrintzea egoki batek ere 10 mikra baino gutxiagoko prtikulak eragin 
ditzazke, zintaren azaleko itxura hobetuz.
Prototipo bezala, makinaria egokiarekin fabrikatu daiteken produktu bat dela ikusten dugu.

MERKATU AZTERKETA - 1. PROTOTIPOA

Think+-ek egindako azterketaren ondorioz, bi erabiltzaile-mota azaldu ziren: ekitaldi erakundeak eta 
obren egileak..

•	 Irudi ona.
•	 Arrastoa murriztea.
•	 Publikoaren itxaropenak betetzea.

Think+-ek egindako azterketaren ondorioz, bi erabiltzaile-mota azaldu ziren: ekitaldi erakundeak 
eta obren egileak.

•	 Araudiari aurre hartzea.
•	 Irudi ona.

•	 Naturan aurkitutako zinta baten kasuan, gertae-
ren irudia gordetzen duen zinta bereizgarria.

•	 Bizitza baliagarriaren amaieraz konzientzeatze-
ko, zinta ekologikoari buruzko komunikazioa.

•	 Hondakin konpostagarriak sailkatzeko edukion-
tzi bat jartzea.

•	 Zinta estandarra (gorria eta zuria).
•	 Taldearen irudirako zinta ekologikoari bu-

ruzko komunikazioa.
•	 Hondakin konpostagarriak bereizteko on-

tziak jartzea.

Erabiltzaileak

Motibazioak

Gomendioak 

ATXIKITAKO ERABILERA POTENTZIALA (BEZEROAREN BALIOA)
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2. PROTOTIPOA:
3D HARIAREN ORDEZKOA

LANALAND proiektuaren barruan, ardi-artilea erabiltzeko alternatibak bilatzea proposatzen da, eta, 
ehun-erabilera ahaztu gabe (ez beti arropan pentsatzen, baizik eta betelanetan eta babes-material 
berezietan), beste aukera batzuk ere proposatzen dira.

Artilearen erabilera posibleen artean, bere konposizioan artilea zuten material berrien sorrera iden-
tifikatu zen; horien artean, 3D harizpia etorkizuneko alternatiba gisa identifikatu zen. 3Dko inprima-
keta kostu txikiko eta aldakortasun handiko fabrikazio-teknologia gisa erakusten ari da, material 
berriak behar dituena, plastiko tradizionalekin garatutako harizpiak eta galautsak baino jasangarria-
goa, pieza bioplastikoen belaunaldi berri bat fabrikatzeko. 

Baina artileak ba al dakarkie propietate gehigarririk 3D harizpirik ezagunenei?
Izan ere, beren jatorri naturala, ekonomia zirkularrarekin duten lotura eta ingurumen-hobekuntzak 
eragiten dituzten hondakin-materialen erabilera ematen dizkie. 

Helburuak
Helburua nahaste desberdinen konpositeen proba bat egitea izan zen, nahaste eta injekzio baldin-
tzak finkatu ahal izateko, baita behin betiko konpositeei gehitu beharreko artile kantitateak eta for-
matua ere, 3D inprimaketarako filamentuko osagai gisa duten egokitasuna aztertzeko.

Metodologia
Helburuak lortzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko Materialen eta Teknologien Ikerketa taldeak 
hainbat proba diseinatu zituen artilea 3D filamentuko osagai gisa egokia ote zen ebaluatzeko, in-
primaketa-materialari artilearen presentziak egotz ziezazkiokeen propietateak eta azken konposi-
zioan artilearen ehunekorik egokiena zein zen jakiteko. 

1.- Artilearen aurretratamendua 
Tratamendu kimikoa) Artilea erabiltzeko, aurretratatzeko aukera planteatu zen, konposizioa eta 
egitura 3D filamentuaren fabrikazio-prozesura egokitzen saiatuz. Aurretratamendua oxidazio-trata-
menduekin edo gabe garbitzea izan zen, hainbat baldintzatan. Hidrogeno peroxidoarekin (pH2,5 eta 
7) 1 eta 6 orduz hautatutako oxidazio-tratamenduen ondoren, artilea ez dutela kaltetzen ikusi zen, 
eta artile zuriagoa, diametro txikiagokoa eta zurruntasun handiagokoa lortzen da. Propietate me-
kanikoei dagokienez, emaitzen sakabanatze handia ikusi den arren, peroxidoarekin egindako tra-
tamenduek zurruntasuna eta tentsio maximoa zertxobait handitzen dituztela ondoriozta daiteke.

Artilerik gabeko poliuretanoa Poliuretanoa % 30eko artilearekin
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Tratamendu mekanikoa) Behatu zen artilea garbitzeko prozesuak berez ez duela eraginik artilea-
ren propietateetan.
Hala ere, artilearen formatuak (zuntza, birrindua, hautsa) azken materialaren ezaugarrietan eragina 
badu, beraz, artilea aurkezteko, ehotzeko, birrintzeko eta zuntzetan jartzeko hiru forma desberdin 
probatu ziren, eta azterketek erakutsi dute artile hautsak propietate hobeak ematen dizkiola mate-
rialari 3D inprimatzeko gaitasunari dagokionez..

2.- Harizpia lortzea
Bi matrize plastiko aukeratu ziren filamenturako oinarri gisa; matrize horiek asko erabiltzen dira, 
poliuretanoa erabiltzen da ehungintzan, automobilgintzako altzarietan eta abar, eta polilaktikoa era-
biltzen da packaging-erako, besteak beste.

Artilea matrize plastikoarekin nahastu zenean, hiru aurkezpenak (hautsa, birrindua eta osoa) en-
tseatu ziren, baita tratatu gabeko artilearekin egindako matrize plastikoen nahasketak ere (pisuan 
% 20raino). Hala ere, ondoren 3D inprimagailuan erabiliko zen harizpia ekoiztu nahi zenean, tratatu 
gabeko artile-pisuan gehienez % 15eko harizpiak soilik egin zitezkeen, eta harizpia 3D inprimatzeko 
erabiltzen zenean, hariaren konposizioan % 5 baino gehiago zutenek fluxu txarra zuten urturik eta 
ahokoaren buxadurarekin. Beraz, tratatu gabeko artilea ez dirudi aukera ona. Hainbat proba egin 
ondoren, PU eta Lana Tratatuaren harizpiak atera dira, pisuaren % 30 arte, eta PLA eta Lana Trata-
tuaren harizpiak pisuaren % 20 arte. 

Zer ematen du artileak? 
Erabiltzen den matrize plastikoaren arabera.
PLA+Artile tratatutako harizpiek, estrusio-tenperatura altua dela eta, artilea degradatuta dagoela 
eta artile-eduki handiak daudela adierazten dute ( % 15). ELO agente plastifikatzaile bat gehitzeak 
(pisuan % 10) prozesatze-tenperatura murrizten du eta materialen fluxu urtua hobetzen du, Arti-
le Tratatuaren % 15eko PLA harizpiak inprimatzea ahalbidetuz eta inprimagarritasun eta forma
-zehaztasun ona erakutsiz.
Oro har, ikusten da artilea PLA matrize bati gehitzeak ez dakarrela haren propietateak hobetzea, 
baina ez duela inprimagarritasuna murrizten.

Pu/Artile Tratatuko hariztietatik lortutako 3D piezen kasuan, artilearen eragina eta azken materiala-
ren propietate mekanikoetan duen edukia ikus daitezke.
Materialaren eremu elastikoan, fluentzia-balioak eta zurruntasuna handitu egin dira. Gehikuntza 
hori zuzenean lotuta dago konpositeen artile-edukiarekin, eta artile-eduki handiagoetarako balio 
handiagoak lortzen dira.
Aitzitik, UPren kasuan, Lana Tratatua gehitzeak zurruntasuna ematen du, inprimatzeko gaitasuna 
hobetuz eta 3D piezetan doitasun askoz ere handiagoa lortuz. 

Ondorioak
• Hidrogeno peroxidoarekin hautatutako oxidazio-tratamenduek (pH 2,5 eta 7, 1 eta 6 orduz) ez 

dute artilea kaltetzen; artile funtzionalizatu bat lortzen da, kolore zuriagoa, diametro txikiagoa 
eta zurruntasun handiagokoa.

• Egiaztatu da artilearen formatuak (zuntza, birrindua eta hautsa) eragina duela lortutako kon-
posite-laginen homogeneotasunean, eta propietate hobeak dituela hautsetan birrindutako ar-
tilearen kasuan, batez ere 3D inprimatze-ahalmenari dagokionez.

• PLA eta Lana Tratatuko pieza inprimatuak lortu dira, %10eraino, sareta formatuko pisuan, eta 
PU eta Lana Tratatuko pieza inprimatuak, % 30eraino, sareta formatuko pisuan eta halterio 
geometrian. Zuntzen tratamenduak inprimagarritasun hobea duten harizpiak ditu.

• Ikusi da zuntzaren tratamendu motak ez duela inola ere eraginik harizpien inprimagarritasu-
nean. Oro har, ikusten da artilea PLA matrize bati gehitzeak ez dakarrela haren propietateak 
hobetzea, baina ez duela inprimagarritasuna murrizten. Aitzitik, UPren kasuan, Artile Tratatua 
gehitzeak zurruntasuna ematen du, inprimatzeko gaitasuna hobetuz eta 3D piezetan doitasun 
askoz ere handiagoa lortuz.
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MERKATU AZTERKETA - 2. PROTOTIPOA

PROIEKTUAREN AZTERKETA

Jakin-Mina Iruzkinak

Artilearen proportzio baxua

Material petrokimikoak murriztea

Ahalmen handiko merkatua

Komunikazio handia behar da 
(garestia)

I+D potentzialki altua

Funtsezko karakterizazio teknikoa

Baxua

Artile berreskuragarria-
ren bolumena

Zirkulartasuna/Aztarna

Merkatuaren dimentsioak

Merkatura 
sarbidea

Jabetzaren 
kostua

Salmenta 
prezioa

Sarbide teknikoa

Arau esparrua

Inbertsioak

Gaur egun, FDM 3D inprimaketarako 
materialak 7 irizpiderekin alderatzen dira (ikus 
beheran).

Material plastiko tradizionaletik eratorritako bi 
deribatu dira interesgarriak azterketa honetan: 

•	 Propietate	handiko	harizpi	
konpostagarriak.

•	 Biokonposatuen	harizpiak.

Material biokonposatuak garatzean, 
ingurumen-inpaktua murrizten da eta hainbat 
sektoretako hondakinak berrerabili edo 
berreskuratzen dira. Horretarako, kalitate 
handiko harizpiak sortzen dira, efektu eta 
egitura bereizgarriekin.

3D GUNEA

Inprimatzeko erraza

Ikusmen kalitatea

Trakzio erresistentzia

Hausturarekiko luzapena

Talkari erresistentzia

Geruzen arteko atxikidura

Beroari erresistentzia

Ahula Erdizkoa Sendoa

ATXIKITAKO ERABILERA POTENTZIALA (BEZEROAREN BALIOA)

Tokiko artilearekiko interes gutxiPosizionamentua, 
irudia
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3. PROTOTIPOA:
POLIESTERRAREN ORDEZKOA EHUNGINTZAN

NEIKER-en gidaritzapean, eta sektoreko enpresekin lankidetzan, leialtasun handiko prototipo ba-
ten diseinua, garapena eta ekoizpena, artilea ehungintzako poliesterraren ordezko gisa erabiltzen 
dela frogatzeko. Fabrikazio, karakterizazio eta erresistentzia, bideragarritasun eta erreakzio-probak 
(indoor/outdoor). Entregatzeko gidak egitea, eraldatutako lehengaiaren potentziala frogatzeko eta 
beste deribatu batzuetarako eredu gisa erabiltzeko..

Prototipo horretan, material hori landu dezaketen eta “ehundu gabeko” ehuna egiten esperientzia 
duten hornitzaile potentzialak bilatu dira. Bazkide guztien ezagutza eta harremanak elkarri azal-
tzeak industria-hornitzaileengana eraman gaitu, eta orain azken erabiltzaile potentzialekin egiaz-
tatu den ehuna sortzeko gai izan dira. Merkataritzako erabilera posibleak, beren ezaugarriak direla 
eta, laneko babeseko ekipoetan eta, zehazkiago, muturreko inguruneetarako arropa profesionale-
tan oinarrituko lirateke.
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4. PROTOTIPOA:
KONPOSTATZEA

Babesle koordinatzailea: Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza (Frantzia).
Errealizazioa: APESA (Frantzia)

Prototipoa ardi-artilez egindako konposta da, simaurrarekin edo simaurrarekin eta hondakin 
berdeekin.
Konposta, batez ere, artilezko bolumen handiak tratatzeko aukera emango lukeen konponbidea da. 
Gainera, irtenbide hori zuzenean aplika dakieke abeltzainei, beren baserrian, artilea garraiatu edo 
garbitu gabe. Azkenik, Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza Ganberak egindako probek konposta-
jearen bideragarritasuna frogatzen dute.
Prototipoaren helburua baldintza errealetan material ezberdinetan artilearen konpostatzearen bi-
deragarritasuna probatzea zen. Halaber, Konposta egiten den eragiketaren euskarria ebaluatzeko.
Europako araudian, artilea 3.kategoriako animalia azpiproduktu gisa sailkatzen da. Oso arau zeha-
tzak daude materia hori konpostatzean tratatzeko.
Testuinguru horretan, araudi horiekin lotutako parametro ezberdinak aztertu behar izan dira.

Lau konpostatze mota egin dira
hormigoizko plataforma batean:
- Simaurra bakarrik: 30m3

- Simaurra eta artile zatitua: 24m3 simaur eta 600kg artile zatitu.
- Simaurra eta zatitu gabeko artilea: 24m3 simaur eta 600kg artile zatitu.
- Simaurra, artile zatitu eta hondakin berdeak: 24m3 simaur, 600kg artile zatitu eta 12m3 hondakin 
berde.
Hondakin berdeak gehitu egin dira, garrantzitsua izan baita laborategiko probetan. Era berean, gaur 
egun artilea zatitzeko makinak daudenez, artile zatitu gabe eta zatituarekin konposta egiteko au-
kera aztertu da.
Konpostatzea 4 hilabetez egin zen, prozesuan zehar 2 alditan irauliz: lehena 15 eguneko konposta-
tzearen ondoren eta bigarrena 1,5 hilabeteko konpostatzearen ondoren.
Esperimentuan zehar honakoa neurtu zen:
- Hasierako nahasteen ezaugarri biokimikoak eta fisikoak.
- Konpostatzea garatzeko adierazleak: hezetasuna, tenperatura, oxigenoa.
- Konpostatze prozesuan dauden ilaren konposizioaren ezaugarriak: materia lehorra, materia orga-
nikoa, pH-a.
- Azken konposten ezaugarriak, plano agronomikoetan eta mikrobiologikoetan.
APESAk hartu zuen azterketa honen ardura

EMAITZA NAGUSIAK
Konpostatze prozesuari buruz:
Konposta egiteko parametroen jarraipenak erakutsi zuen konpostatzea eraginkorra zela nahasketa 
guztietan, eta artilea gehitzeak ez zuen eragin negatiborik sortu. Artilearen desagertzea ikusten da 
azken konpostetan, nahiz eta artile zatitu gabearekin desagertze partziala ikusi, pozgarria da.
Baina konpostatze prozesua ez zen ona izan. Izan ere, ilaretako oxigeno-tasa txikiegia zen egitura 

Konposta 4.hilabetean
ezkerraldea: simaurra + artilea zatituta
eskubialdea: simaurra + artilea ez zatituta

Konposta 1.hilabetean
ezkerraldea: simaurra + artilea zatituta
eskubialdea: simaurra + artilea ez zatituta
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mugatuegi eta hezetasun handiegia zelako. C/N erlazioa ere ez da ona, baina hondakin berdeen 
modalitateak oreka hobea du. Hala ere, artilea gehitzea ez ditu adierazle horiek kaltetzen simaurra-
rekin alderatuta.
Azken konpostaren azterketan hau aurkitzen da: NH4 tasak altuak dira oraindik konpostatzearen 
amaieran, konposta heldugabea dela adierazten du. Konpostatzearen denbora nahiko luzea izan 
denez, konposta egiteko baldintza ez-egokiekin lotura gehiago du.

Azken konpostetan:
Konposizio biokimikoari buruz, desberdintasun nabarmenak4 konposta hauen artean bi modalitate-
tan daude: tenoreak nitrogenotan (N guztia), potasioan (K2O) eta azufrean. Jakina, hondakin berdeak 
dituen konpostak 3 elementu horien tasak txikiagoak dira, hondakin berdeak baitira hiru elementu 
horietan aberatsenak ez direnak. Aldiz, nitrogenoaren eta azufrearen edukiaren igoera bat nabarmen-
tzen da artilea duten bi konpostetan simaurra bakarrik dagoenarekin alderatuta. Igoera ertaina da 
nitrogenoaren kasuan,% 10etik% 20ra bitartekoa azufrearen kasuan, %39tik %55era. Aldiz, harrigarria 
bada ere, potasioan ez da alderik ikusten adierazgarriak dira, baina artilea potasiotan aberatsa da.

Azterketa agronomiko zehatzagoak egiten ari dira (nitrogenoaren eta fosforoaren mineralizazioa…) 
emaitzak osatzeko.

Alderdi erreglamenduei buruz:
Gogoan izan, artileak 3.kategoriako animalien azpiproduktuen sailkapena duela eta UE 142-2011 
araudia, artilearen konpostatzea landa librean debekatua dago. Izan ere, higienizazioko etapa bat 
gomendatzen da, ordu batez tenperatura 70 ºC-ra igota, 12mm-ko partikula tamainako gehinekora. 
4 konpost multzotatik, simaur eta artile moztuaren multzoak ez zen 70 ºC iritsi ordu betez, 68 ºC bai-
zik. Pentsatu dezakegu, ilaretako bolumenak handiagoak izango baziren, tenperaturara lortuko zen.
Azkenik, analisi mikrobiologikoak egin ziren (Escherichia coli, Salmonella, Enterococcaceae). Anali-
siek erakusten dute lortutako konpostak betetzen dutela arauzko betebeharrekin.

Zein dira ondorio posibleak?
Emaitza horiek positiboak dira, baina beti dago oztopo bat erregulaziorako. Agintariekin eztabai-
datu beharko da kontuan hartuta azterketa honen emaitzak, konposta zuzenean ustiategietan 
egiteko aukera.
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ONGARRIA
ONGARRI PIKORREN PROTOTIPOA

Babesle koordinatzailea: Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza (Frantzia).
Errealizazioa: APESA (Frantzia)

Prototipoa artile gordinez egindako ongarria da, pikorren formatuan.
Esperimentazioan, tokiko esne-arrazetako pirineotar ardien artilea erabilita pikorrak lortzeko. Gai-
nera, artilea animalia-azpiproduktu 3.kategoria gisa sailkatzen da Europako araudian; arau oso zo-
rrotzak daude materia hau ongarrietan tratatzeko. Araudi honen inguruko parametroak ere aztertu 
behar izan ziren.

La experimentación apuntaba a estudiar la viabilidad de granular de las lanas procedentes de ove-
jas de razas lecheras locales pirenaicas, para obtener granulados. Además, la lana se clasifica 
como subproducto animal de categoría 3 en la normativa europea, existen reglas muy precisas 
para tratar esta materia en fertilización. En este marco, los parámetros relacionados con estas nor-
mas también tuvieron que ser estudiados, en relación con la normativa europea.

Hiru fase izan zituen protokoloak:
- Pelleten formulazioaren/konposizioaren azterketa.
- Pikortatze-prozesua optimizatzea.
- Europako araudiarekin lotutako produktuen azterketa mikrobiologikoa.

Montpellierreko (Frantzia) Agro Institutuak burutu zuen azterlan hau.

Pikorren formulazio/osaerari buruz:
Lehenengo urratsa artilea zatitzea izan zen. Zatiketa hau WEIMA enpresaren (Alemania) hortz-erro-
ta batekin egin zen; 10 mm-ko sareta batekin; iragazitako fluxuaren eraginez, artilea murriztu egin 
zen. Fabrikatzailearen arabera, 20 mm-ko sareta batek emaria optimizatuko zuen. 
Prentsa pikortsu batek egin zuen pikortatzea: SmartWood marka (Italia). Dentsifikatzea da printzi-
pioa materiala pikor zilindriko gisa. 
Oinarri hori abiapuntu izanda, zenbait pellet konposizio saiakuntza egin ziren, artilea Pirinio Atlanti-
koetan dauden zenbait biomasa begetalekin nahastuz (zerrautsa, hondakin berdeak, ekilorea, gara-
gardoaren drenatzaileak). Orduan jakin genuen, zerrautsarekin eta hondakin berdeekin nahastuta-
ko pikorrak oso hauskorrak zirela.

Garagardo drenatzaileak zituzten pikorrak bakarrik zuten erresistentzia mekaniko egokia. Artile gor-
dinez soilik egindako pikorrak zuten errendimendu egokia. %100 artile gordinez egindako konposi-
zioa egitea hautatu zen.

Medidas de absorción de vapor de aguaPellets 100% lana cruda
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Bi artile mota erabili eta probatu ziren: biak Manech Tête Rousse arraza-koak ziren, , bata bukar-
txoen gainean hazitakoena eta bestea lasto gainean hazitakoena.

Pikortze prozesuaren optimizazioari buruz: 
Pikortzea bi parametrori esker:
— Lehengaiaren hezetasuna.
— Konpresio-tasa, modulagarria, makina, konpresio-kanalaren diametroaren araberakoa eta kanal ho-
rren luzera.
Artilea pikortu ahal izateko, beharrezkoa da materiak % 8-17 bitarteko hezetasuna izatea. Erabilitako 
artileak tarte horretan sartzen ziren, %11’7 (bukartxo gainean hazitakoen artilea) eta %15,8 (lasto gai-
nean hazitakoen artilea). Beraz, ez du lehortzerik edo hezetasunik eman
beharrik. Konpresio-tasari dagokionez, beharrezkoa da 4,3 baino handiagoa izatea. Baina higadura-
rekiko erresistentziak lortzeko ( pikorren “sendotasuna” ebaluatu behar da) % 95etik gorakoak badira, 
beharrezkoa da konpresio indizeak izatea 5 baino handiagoak izatea.

Legediaren inguruan: 
Gogoan izan behar dugu artileak 3. kategoriako animalia-azpiproduktuen sailkapena duela, eta CE-
1069/2009 eta UE-142/2011 araudiak; hori dela eta, esterilizazio-/higienizazio-prozesu bat ezar-
tzen bada, artilea bakarrik erabiliz ongarriak fabrikatzeko baimena duela.
Bistan dago, hemen erabilitako prozedurak ez dituela baldintza horiek betetzen.
Izan litezkeen arriskuak zehazteko, azterketa mikrobiologiko bat egin zitzaion hasierako artileari 
eta amaierako pikorrei araudiak eskatzen duena beteaz. Lagin bakar batean ere ez da ageri enn-
terobacterio edo Salmonela, baina Clostridium bai. Honekin ikusten da esterilizazio/higienizazio 
urratsa egin beharra dagoela.

Lortutako pikorren ezaugarrien inguruan: 
Artiletik lortutako pikorrek balio interesgarriak dituzte: bereziki nitrogenoan (%9-10) eta potasioan 
(%7-8,5). Azufre balioak ere interesgarriak dira (%1,5-2). Nahiz eta azterketa agronomiko gehiago 
behar diren, oinarrizko konposizio hau duten pikorrak etorkizun handia izan ahal dute. Azkenik, ura 
ura atxikitzeko eta ur lurrunaren xurgapeneko ahalmenak nabarmenak izanda, etorkizuneko erabi-
lerak izan daitezke.

Zer aukera?
Gaur egun, erronka nagusia araudiaren arazoa konpontzea da. Irtenbide bat aurkitzen bada, makina 
berdinak daude artilea pikortatzeko eskala industrialean, eta hau izango litzateke helburua: enpresa 
batek prozesua bereganatzea.
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MERKATU AZTERKETA - 4.PROTOTIPOA

PROIEKTUAREN AZTERKETA

Artile berreskuragarriaren 
bolumena

Zirkulartasuna/Aztarna

Merkatuaren 
dimentsioak

Merkatura sarbidea

Jabetzaren kostua

Salmenta 
prezioa

Sarbide teknikoa

Arau esparrua

Jakin-Mina Iruzkinak
Kopuru handiak baina mugatuak

Karbonoa harrapatzea, zirkuitu logistiko laburra.

Beharrezko komunikazioa, higienizazioa

Higienizazio-etapari buruzko 
ziurgabetasuna

Marketin lan handia eskatzen du

Karakterizazio agroekonomikoak 
jarraitu egin behar du.

Kanpoko produktuentzako sarrera-hesia

PROIEKTUAREN AZTERKETA
Inbertsioak

Posizionatzea, 
irudia

Zentzuzkoa

Beharrezkoa kate ikuspegia
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ARTILEA BIDE BIOLOGIKOTIK  
GARBITZEKO AZTERKETA
Balio erantsiko aplikazioetarako artilea erabiltzeak, hala nola ehun-materialak, konponenteak edo 
bigungarri-materialak, garbiketa-prozesu egokia eskatzen du, kedarra, koipea eta landare-hondarrak 
bezalako ezpurutasunak ezabatzeko, artile gordinaren pisuaren % 50 ere izan baitaiteke. Artile-zun-
tzen ohiko tratamenduak garbiketa mekanikoko urratsak eta berotzea eskatzen duten tratamendu 
kimikoak eskatzen ditu. Prozesu horiek guztiek ur eta energia kantitate handiak kontsumitzen dituz-
te, eta efluente kopuru handiak sortzen dituzte, eduki organiko handikoak; horrek tratamendurako 
zailtasunak sortzen ditu. Gaur egun, oso unitate gutxi daude artile kantitate handiak garbitzeko gai 
direnak (bakarra Frantzian), eta horrek esan nahi du garraiorako baliabide logistiko garrantzitsuak 
behar direla, eta hori ez dator bat ekonomia jasangarriaren ikuspegiarekin.

Hainbat aukera proposatu ditu artile-zuntzak garbitzeko: disolbatzaileekin zuritzea, ultrasoinuak, 
lurrunarekin edo ur beroarekin garbitzea edo deskarga elektrikoarekin garbitzea. Hala ere, metodo 
horietako bat ere ez da egokia izan ingurumenaren ikuspegitik, eta horietako batzuek zalantzak sor-
tzen dituzte, zuntzaren propietate mekaniko eta kimikoei kalte egiten dietelako. Eragozpen horiek 
direla eta, artilea zuzenean mikroorganismoak edo mikrobio-produktuak erabiliz biologatu da: en-
tzimak eta biosurfaktanteak. Badirudi ikuspegi horiek direla etorkizun handiena dutenak, ingurume-
na gehiago errespetatzen duten prozesuak erabiltzen baitituzte produktu kimiko konbentzionalen 
ordez produktu mikrobianoak erabiltzean.

Helburuak
UPPAk artilean dagoen mikrobio-flora erabiliko duten biolehortze-prozesuak garatzearen bideraga-
rritasuna aztertu du (Ig. 1), edo eraginkortasuna frogatu zaien bakterioak, edo mikroorganismoek 
sortutako entzima espezifikoak. Horretarako, artilearen mikrobio-aniztasuna aztertu zen, eta koi-
pearen degradazio-gaitasuna eta mikrobiar floraren entzimen ekoizpena aztertu ziren. Azkenik, koi-
pea degradatzeko gai ziren anduiak isolatu ziren, identifikatu ahal izateko

Artilearen mikrobio-floraren aniztasunaren azterketa
Artilearen mikrobiotaren aniztasuna bi eratara aztertu zen. Laborearen mendeko lehen ikuspegia 5 
arrazatako biloen laginetan egin zen (Latxa Cara Negra, Latxa Cara Rubia, Manech Tête Noire, Ma-
nech Tête Rousse eta Basco-Béarnaise). Mikrobio-karga globalerako garrantzitsuak diren mikrobio
-multzoak identifikatzeko aukera eman zuen: flora fungikoa (legamiak eta lizunak), flora mesofilo 
aerobio birbizigarria (ARMF), kutsadura fekaleko flora (Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Salmo-
nella) eta lurzoruaren kutsadurakoa (sulfitoak murrizten dituzten bakterio anaerobioak, Bacillus), 
eta Paccolocus generoak. Bilatutako mikrobio talde guztiak aurkitu ziren, Salmonella generoa izan 
ezik. Ikerketa horri esker, halaber, biloen hainbat ataletan mikrobio-karga kuantifikatu ahal izan zen, 
bakterio-karga handiena lepoan zegoela erakutsiz.

Artilea aztertzeko hazkuntza-inguruneak
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Artilearen mikrobiar floraren aniztasunean sakonagoak izateko, erabilitako bigarren ikuspegia me-
tabarkodetzearen sekuentziazioa izan zen. Basco-Bearnaise eta Manech arrazen lepoko laginetan 
egin zen hori. Horrela, mikrobioen DNAren sekuentziazioak, lehen aldiz, bi artile mota horietan dau-
den genero bakteriano guztiak identifikatzeko aukera ematen du.

Bakterioen hazkundea eta koipearen deskonposizioa
Artilearen koipea degradatzeko flora mikrobianoa erabiltzeko aukera egiaztatzeko, bakterio-haz-
kuntza eta koipearen degradazioa neurtzeko probak egin ziren laborategian. Artilea zenbait egu-
nez uretan edo uretan inkubatu zen, mikroorganismoen hazkuntza errazten duten mantenugaiekin. 
Esperimentuaren amaieran lagin horietan dauden bakterioen aniztasuna meta-kodifikazioaren se-
kuentziazioaren bidez aztertu zen (lehen bezala), baldintza horietan hazteko gai diren espezieak 
identifikatzeko (Ig. 2). Frogatutako baldintza guztietan frogatu ahal izan zen bakterioen hazkundea, 
eta mikroorganismo horiek sortutako entzimen presentzia ere detektatu zen.
Aldi berean, bakterioak hazi aurretik eta ondoren artile-zuntzetan zegoen koipea kuantifikatu zen. 
Emaitzen arabera, gantz portzentajea, esperimentuaren hasieran % 6 ingurukoa zena, % 1,5era jai-
tsi zen gutxi gorabehera, eta % 1 baino gutxiagora bakterioen hazkuntza garrantzitsuena zen egoe-
ran. Emaitza horiek iradokitzen dute artilean modu naturalean dauden bakterio batzuk gai direla 
artile-zuntzetan dauden koipeak degradatzeko eta hazteko mantenugai gisa erabiltzeko.

Koipeak degradatzeko ahalmen handia duten andui bakterianoak hautatzea
Garbitzeko potentzial handia duten andui bakteriano garbiak erabi-
liz soluzio biologiko bat proposatzeko, 85 andui isolatu ziren Bas-
co-Béarnaise eta Manech artile-laginetatik ( 3). Artilearen koipea 
osatzen duten lipidoak (lanolina, zetilo-palmitatoa, alkohol zetilikoa, 
kolesterol-estearatoa edo kolesterola) espezifikoki degradatzeko 85 
anduiek duten gaitasuna egiaztatu zen. 85 andui isolatuetatik, 29k 
frogatutako 5 lipidoetatik gutxienez 3 degradatzeko gaitasuna era-
kutsi zuten, eta horietatik 14k frogatutako 5 lipidoak degradatu ditza-
kete. Biolabazioan erabil daitezkeen 14 andui garbi horiek 16S bidez 
identifikatzen ari dira.

Zein dira emaitza posibleak?
Azterketa horren emaitzei esker, aztertutako arrazen artilean dauden mikroorganismoak karakte-
rizatu ahal izan ziren lehen aldiz, eta gantza degradatzeko potentzial handia zuten andui garbiak 
lortu ziren. Frogagailu batean gehiago garatuz gero, etiketa biologikoan hautatutako andui gar-
bien erabilera baliozkotu ahal izango litzateke. Bestalde, andui garbien karakterizazioari buruzko 
azterketa aurreratuago batek aukera emango luke sortutako entzimak eta/edo biosurfaktanteak 
identifikatzeko, edozein xaboi edo detergente ordezkatzeko garbiketa-uretan gehigarri gisa erabil 
daitezkeenak.
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ONDORIOAK
LANALAND proiektuak aurrera egin du hainbat irtenbideren garapenean, ohiko ehun-erabileraren 
alternatibak, etorkizunean artilea gehiago erabiltzea ahalbidetuko dutenak.
Irtenbide desberdinak, hala nola bioplastikoak, 3D hariak, ongarriak ez dute uzten etorkizunerako 
irtenbide berriak ikusten, egia esan, bidean legegintzako erabaki batzuk aurkitu ditugu, edo hobetu 
eta landu beharreko azken produktuaren ezaugarriak. Proiektu honek mugaren bi aldeetako ar-
tzainei eragiten dien arazo bat argitara ateratzeko balio izan du, hainbat modutan aurre egin behar 
izan dieten egoera eta kezka komunei aurre egin behar izan baitiete. Aztertutako soluzioen artean, 
horietako batzuk azkarrago iritsiko dira merkatura (bioplastikoak), beste batzuek ezagutza gehiago 
behar dituzte (3D haria), eta beste batzuek doikuntza txikiak eta legeria konpresiboagoa (ongarriak) 
behar dituzte.
LANALand-ekin bide berri bat ireki da, nekazarien bizi-kalitatea hobetzeaz gain, ekonomia zirkularra 
gure ustiategietan benetan ezartzeko ere balioko duena.




