Gaien garraioa haizearen bidez
1. -

Sarrera.

Gaurko industria aurreratuaren barnean, garrantzi handia du hairearen
bide: agiten den garraioak. oso zabal aplika daitekeenez eta bere abantaí·
lak ugariak dlrenez. Halzasren bidez egiten den garraioa, honetan datza: ga·
rralatu behar den gala zatikia delarik, zatlki horiek, prasio ttiki, tarteko,
nahlz handidun haize korronte batetan eseglrlk, tutu zaharo itxietan barna
garrslatu. Gordailuko zllo eta totbetako gala k sartu nahiz ateratzeko (zile
eta tolbak bete nahiz husteko). adota produkzio tokl zenbaitetara banatzeko,
nahiz kamlol, bagoi, e.a. bete eta husteko, hondarrak ateratzeko (errauts8.
zerrautsa. txirbila. e.a.) geroz eta gehiago erabiUzen da halzearen bldez
églnfko garraloa.
Garraio mota honek eskaintzen dituen abantailen artean, hauk aipa
daitezke:
1)

Garraloaren zehar, gaia zeharo itxia den tokian barna doala, galararlk gabe eta lantokiko garbitasuna gordez.
~rraz

2)

Garraioa,

3)

Mantenketa gastuak urriak direla, plezek etengabeko marruskadurarlk ez dutenez.

automatikotzen dela.

4)

Sistema honek betetzen duen tokia, bere ahalmeneko edoze!n
garralo mekanikok betetzen duena balno ttikiagoa dela.

Garraio;¡ren kantltatea eta distantzia (Iuzera) asko alda daitek~ kasutik
kasura. lar daitezkeen muga betzuk alpa dltzaket ordea eta hona hemen:
Zanbalt ehundaka tona orduko eta 400-1.000 metrotako dlstantzlak (Iuzerakl
gehlenlk, gaiaren ezaugsrrlen arabera noskl.
.
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2. - Halzearen bidez garralatzeko hoberenak dlren
hauski eta alekl zenbalt.
Edozein hauski edo a!ekl ere. berez, haizearen bidez garraia daiteke.
nahll eta oraindainoko esperientziak erakutsl duenaren arabera, honoko
hauk Izan garralagarrrenak:
Zementuak. - Aluminak. - Bauxitak. - Asbestoak {zuntzakl. - Grafitoak. - Piritak. - Kareklak. - Kuartzoa. - Sosa. - Zink oxidoa. Magnesio oxrdoa. - Errautsak. - Zerrautsak. - Egur (Zur) zehetua. Kautxua. _ Plastikoak (Polietilenoa, Polipropilenoa). - Janariak (irlna,
8rrOla, babarruna, e.a.). - Deterjenteak. - Pentsuak. - Hateak (urtegieta·
ko molde eta harretarako) !katz bizlak. - Bario karbonatoak. - Benton!·
ta. - BuzUnak. - Kartzio karbonatoak. Burdin oxidoak {hautsa}. Erdctrodo hautsa. - Esmalte hautsa. - Espatotruorra. - Ferroslllzloa. Beira ehotua. - Erretxinak. - Eskoria a1etua. - Gatz kristaldua. - Erretxin slntetlkoak. - Almldoia. - Talkoa. - Harbe! ehotua. - Aleazloak
hozteko gatzak. - Koloretzaileak.

3, - Sistemak eta' teknikak.
Galaren patametro fisikoen (plxua, alemetria, garraio abiadura. heze·
tasuna. e.a.) eta garralo distantziaren (Iuzeraren) arabera. honera sailka
daltezke:
-

Behe presio slstemó (1.200 mmtako ur zutabera arte)

-

Etdi presio sistema (5.000 mmtako ur zutabeta arte)

-

Goi presio sistema (8 Kpjcm l presiora arte)

Bi lehenengoek teknika hauk erabil dltzakete:
A-

Asplrazio teknika

B-

Bu!tzatze teknlka

e -Nahastua
Gol presio sistemak beti ere, B teknikaz (bultzatzez) baliatu behar duo

4, - Aspirazio teknikazko garraioa.
Garralo eta honetarako, elementurik garrantzitsuenak hauk dira: Kan·
prlmagailu birakorra edota haizt:mailea (huts ponpa beza1a lan eginez), garralatu behar den gala tutueriron sartuko duen tresna bat (aspirazio aho
b2t adlbfdez). hautsa eta halzea berelzlko dituen tresna hartzalle bat. (ikus
1 lrudral.
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Hartzaite sailak. mahukadun ¡ragazki aparteko bat eduki dezake edota
ziklolarekin baterakoa. izpirik finenak huskailura iragan ez daitezen.
Aspirazlo teknikak. gaiak biltzeko dira aukerakoak. Beste hltzez esate·
ko. zenbait puntu sakabanatutatik e,diko puntu bateta,a denak biltzeko
{ikus 2. lrudial.
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5. - Bultzatze teknikazko garraioa.
Garraio mota honek dituen elementu oinharrizkoenak hauk dira: Konpr¡·
magailu bato halzea behar den presiora konprimat:reko eta gala tutuerian
sartuko duen tresna bat (hornitzaile birakor bat edo beste zerbait adibidezl
(ikus 3. irudia).
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Hartzaile tiiren punluen aukera, eskuz egin daitek-e, bai tutu malguz
edota balbulaz, baioa aulomatikoki ere bal balbula elektriko eta hajzezkoz.
Hautsa, kaptatzaile batek iragouen du, birrerabiltzeko ala baztertzeko.
Bultzatze teknika hau, puntu batelatik zenbailetara banatzeko gomannatzeo da, hots, puntu batetatik edo gutxi batzutatlk, zenbait puntutara ba·
natu behar denean.

6. -

Gerraia nahasia.
Asplrazlo-bultzatze garraio teknikak, aurreko biak nahasturik erabiltzen

dHu. Aspirazio teknlka, kamioi nahiz bagoi husteko edota gordallu zilo eta
tolba azpietatik gaiak beste leku batetara bidaltzeko erabiltzen da. Izpiak,
tarteko hartzaile batek bereganatzen ditu eta iragazkiz iragazten. Handik.
bultzatze teknikaz bidaltzen dila. Galak, toki batetara nahlz zenbaitetara
bana daltezke. Funtsean, gaiak zenbalt puntutan hartu eta beste zenbaitetara banatu behar direnerako aproposa gertatzen da teknjka nahasia.

HIZTEGI LABURRA
Aleki: Gránulo
Alemetrla: Granulometria
Aspirazlo: Aspiración
Aspirazio ahe: Boca de aspiración
BultZltze: Impulsión
Buztln: Arcilla
Ehotu: Molido
Ekai: Material
Errauts: Ceniza
Erretllin: Resina
Esegi: Suspendido
Ezauga"i: Caracterisllca
Galda: Fundición
Carraio: Transporte
Carraio abiadura: Velocidad de transport.
Cordallu: Almacén
Haizemalle: Ventilador
Harbel: Pizarra
Harea: Arena
Hartzaile: Receptor
Hartzaile sail: Grupo receptor
Hauts: Porvo

lkatz bizi: Carbón activo
Iragazi: Filtrar
'ragmi: FlItro
Kaptatzalle: Captador
Koloregai: Colorante
KOflprimagaJ1u bitakor: Compresor rO·
tativo
Konprimatu: Comprimir
Korronte: Corriente
Kristaldu: Cristalizado
Mahukadun IragazJci. Filtro de mangas
Mantenketa: Mantenimiento
Marruskadura: Rozamiento
Preslo: Presión
Tolba: Tolva
Tutueria: Tuberia
Tutu malgu: Tubo flexible
Txlrbll: Viruta
Ur zutabe: Columna de agua
ZatJkl: Partlcula
Zeharo ibd: Hermético
Zerrauts: Serrfn
Zlklol: Ciclón
ZlIo: Silo
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