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Aurreko batean ur gazietatik ur geza nola lor zitekeen
ikusl baaenuen(l),oraingo hont,ian oazitasi~n horren kausa,
gure janarien biziaarri eta
hipertentsoen pozoin den -tza hain zuzen,aztertuko dugu.
Zer da,bada,gatza? Kimiko-

kl aztertzen bad'ligu,qatza
gatz bat da(2) .Azido klorhidri
koak eta sodio hidroxidoa!c soi
tutako gatza hain zuzen;NaCI
formula duena.Hots,aatz-molekg
la,sodio-atomo batez eta kloro-ator.0 batez osatua daqo eta
ki~ikazkotextu-liburuetan lotura ionikoaren adihide tipikotzat jotzen da(3) .Gatza .sol&
do txuri-kolorgea da,sistema
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kubikoan kristaltzen í * ) duen k c
bo itxurako kristal zoraqarriak
eratuz,(artikuluxka honen bukaeran kristal hauek lortzeko bise
erraz b ~ t
erakutsiko dizuegu),
eta nahiko higuna,2,5 Fohs-en
eskalan (5).

Gatza oso hedatua dago naturan zel:ar,bai itsasoko uretan
disolbaturik(batezbesteko 35 gr
gatz ur litroko dago ~tsasoan.
Kontuz! 35 gr horiek ez dira
osorik gatz, beste qatz hatzuk
ere badaude eta,iki~sl.taula,
eta bai enoera solidoan 'ha! ita
derltzan minerala osatuz.
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G a t z a g a k e t a e - h o b i a k munduan z e h a r e t a i t s a s - u r e n
gatz-kontzentrazioa.
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Hari nagusitik pixka bat desbi
deratzen bagara ere,interesgarria
deritzogu halita-hobien sorketa
adieraztea.Garai hatean,hamaika
urte aintzina,itsasoek orain betetzen ez duten lur-sailak estaltzen zituzten eta ora.in estalirik
dauden batzuk lehen sqerian zeuden.Itsas-mailaren aldaketa honen
zonbait tokitan,(Ebro ibaiaren
arroan adibidez) ur aazia metatun
gelditu ien.Reroaren eraqinez ura
lurrindu egin zen eta asetasun-maila ( 7 1 erdiestean ,disolbaqarritasun-mailaren arabera,hauspeatzen hasi ziren qatzak,hauen
artean satza noski.Jatorri hau
dela eta,generalean ez da halita soilik aurkitzen,silbina,igel
tsu eta thernarditarekin batera
aurkitu ohi da ( 8 ) , (9).Pea hauen
hobiak ez dira lurrazalean aurki
tzen,beraien disolbaaarritasunaz
euri-urak eramanqo bait lituzke;
baina zenbait tokitan,lurrazalaren tolestura dela kausa,azalera
ateratzen dira,=
izeneko aatz-mendi kuriosoak ePatuz.Hauetako
bat Cardona-n (Lleida) aurki deza
kezue~bertatikpasatzen bazarete,bisita ezazue pena merezi bait
du.

Gatzaren ezagumenduan apur
bat gehiago sakonduz,goazen industrialki nondik nora produzitzen den ikustera-Agerian dago

gatzak bi iturburil ditue1a:itsasoa eta ha.litazko hobiak.

Alicante-ko kostaldetik ibili bazarete,zihur gaude Torrevieja aldean kono-itxurako hegi
txo txurixkok eta bata hestearen
senidan jarritako laukizuzen-itxg
rako piszinak ikusi dituzuela.Horiek,hain zuzen,Torrevieja-ko gatzaaak dira.Hauetan itsasoko ura
lurrinduz qatza lortzen dute.Ikus
dezagun prozesua.Aipatutako piszina edo urmaelak ez dira oso sakonak izaten eta itsas bazterrean kokatuak daude.Bi urmael-mota
daqo:lurrintzalleak cta gazitzai
leak-Lehenengoetan itsasoko ura
zuzenean sartzen da eta Lau urna
eletan zehar pasarazten da;honela,
lurrinketa dela eta,kcntzentrazio
graduala gertatzen da ura sodio
kl.oruroz asetu arte .Aldi berean,
uraren dentsitatea handituz doanez,lehendabizi eseqitutako(l0)
siibstantzia solidoak lalkitzen
dira,ondoren itsasoko urak dituen
beste @atzak,hala nola,kaltzio
karbonatoa,kaltzio sulfatoa eta
magnesio sulfatoa hauspeatzen
dira.Urmae1 hauetatik sodio kloruro disoluzio asea,ama-ura deitzen dena,beste urmael batera pasatzen da,qazitzeko urmael gazitzailetara alegia,eta bertan Stzaren kristalketa (11) ematen da
eguzkiaren eta airearen eraginez.
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Urrnael gazitzailetatik lortzen
den gatza airean pilatzen da,
lehen aipatutako mendiak eratuz
eta honela denborarekin,ia magnecio-qatz guztien ezabaketa
lortzen da.Ondoren,qatzak,iza;
go duen erabilpenaren arabera,
egokiro errefinatu ita tratatzen da.Tkusten denez,h3nelako
gatzagak izateko bi baldintza
beharrezko daude,lur-sail launak eta eguraldi lehorra.0ndarribian,XVIII.mendean,?w.uten
honelako gatzaga bat vuntatzen
saiatu ziren baina poian aipatutako biparren baldintza betetzen ez zenez porrot egin
zuen (12).

Biqarren gatz-iturria halita-hobiak direla esan dugu.Bi modi
tara ateratzen da gatza hobi
hauetatik:zuzenean beste edozein vea bezala edo ura presioz
hobian sartuta gatza disolbatuz
eta ondoren satzuna ponparen
bidez azaleratuz.Azken b i k hau
naturalKi ematen da anitz tokitan,lurrazpiko ibai edo erreka
batek halita-hobi bat zeharka
bait dezake,gatza dicolbatuz;
honela,azaleratzen denean,iturri gisa,gatz-iturriak eratzen
ditu.Euska1 Herrian honen bi
adibide oso egoki,beste batzuren artean,Gipuzkoako Lenitz
eta Nafarroako Jaitz(sa1inas
de Oro) ditugu.Bigarrenean,orain

dik orain,gatza lortzen dute
errekatik datorren ura,itsas-qatzaaetan itsas-ura tratatzen
den antzerako rnoduaz tratatuz.

Oso interesaarria deritzoqu
Serapio Mujikak 1920.urtearen
innuruan Lenltz-ko qatzaqei buruz ematen dituen argibideak
azsltzea (12);

"Aipatutako herritik oso
qertu -Lenitz hain zuzen- Dorla
izeneko hauzoan,behe-kretazeoko
psamitci ur qaziko iturria darie.
Hodiren bidez,ur ha; 8 etxe edo
Dorlatan banatzen zen,eta hauetako bakoitzaK,jabeak edo maizterrak onartutako arauen arabera
24 asterdiz lan eqiten zuten.Eta
8 dorlek asterdiro 350 anesa,hau
da 44 hauetako lanteai bakoitzak,
fabrikatzen zuter.,urtearcn bukaeran P 4 0 0 anesa ziren orora.Herriaren ornikuntzarako produkzio
hau txikia aertatzen bazen,Dorla
hakoitzak urtean bi aste aehiago
esiten zuen 1an.Dorla bakoitzak
bi burdin-galdara zituen eta haue
tako batean su oso bizian(inguru
haietan oso ugaria zen egurra
erabiltzen zuten erreqaitzatlztza 1urrinl:etaz lortzen zen.Solidotzeko lináza erabiltzen zuten.
Lehenago ernakumezkoak arduratzen
ziren lan honetaz,oraln,ordea,gizonezkoak arduratzen dira.

Gaur egun fabrikazioa etxe b+
tera mugatzen da,haina kapital
snziala Dorla izeneko 8 akziotan
banatuta dago;hauetako batzuk
porla-biren edo-laurdenetan zati
,
turik daiide.Fabrikak bi galdara
handi ditu,zeinetara ur qazia
ponpa baten bidez igotzen bait
da.Galdara harietan hamabi orduz
gutxi gora behera eta eaurrezko
su biziaz ura lurrintzen da.lortutako qatza saski handitan biltzen da zeintzuk aaldara sainean
sabaitik zintzilikatzen bait dira,hauen aainean qelditu den ur
gazia eror dadin.Qsorik distila

tu denean eta gatza lehorra dagoenean saskitan biltzen da bere banaketarako.lUD2.urtean 1870
tonelada lortu ziren eta 700
1907.ean.Bost lanqilek egiten
du lan jertan"

Jaitz eta Lenitzetik aparte
qatzaqak badlra edo baziren bederen Nafarroako Iruinean eta
Montrealen,Gipuzkoako Zegaman
eta Arabako Afianan.

Gatza beharrezkoa denez qiza
metabolis~oan( 1 3 ) gatzaren era-

bilpena oso zaharra da giza historian zehar.Hasiera batetan
elikagai gisa erabili zen qatza,
beraz,berehala merkatalgai bihurtu zen eta alntzineko merkatal bide askok gatza qarraiatzen zuten lehen ordeneko rnerkantzia 1eqez.Gaur equn,sizakiaren eta anlmalien elikadurarako erabiltzen den gatz-kopurua produkzio osoaren zati txiki bat besterik ez da,gehiena
industrian erahiltzen hait da.

Gatzaren erabilpen industr'
alaren zati koskor bat janari
eta elikagaien kontserbak pres
tratzeko erabiltzen da.Aspa1ditik ezaguna da gatzaren eragin kontserbatzaile hau,Jabugoko urdaiazpiko goxoa edo rnakailua 1ekuko.Elikagaian daqoen
uretan 5%
jartzea nahiko
da Sakteria arruntenen qarapena eragoz teko .

Gatzaren heste erabilpen garrantzitsu bat,oso erabilpen h e
datua eta inportantea duten bi
erreaktibo kimikoren sintesia
da.Kloroa eta Sooio hidroxidoa
jadesteko Herkurlo-zelulen metodoak qatzuna(1) erabiltzen du
lehengai gisa (14) , (15)
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Gatzaren beste erabilpenen a g
tean zeranikan eta hoztaile bezale
dira aipagarrienak.Gatzaren aipa
men labur eta eskas honetan ezina
duqu neguko equn motz hotzetan
eta qau luze,ilunetan gidariei,
mundu quztief!ako
bide eta autobideetan zehar,eqiten dien mesedea
ahaztea.Flur erori berriak bideak
estali dituenean edo izotzak bic?ez
bosl-ey-pista bihurtzen duenean gatza zabaltzen da hauen o.inean u r
tu daitezen eta qidatzerakoan arri
kurik sor ez dadin.Egite honen zex
qatia eta funtsa hurrengo
artikuluxkaren batetan adieraziko dizuequ.

Lerrotxo labur hauekin honez
gero gatza hobe ezaqutuko duzuela
espero duqu.Raina bukatu baino 1 5
hen ooraqo aqindutñko saiotxoa
adieraziko dizuequ.Har ezazue sukalde-gatza eta ur-disoluzio ase
bat presta ezazue.Platertxo batetan natz-disoluzioaren geruza ~ e he bat ipjni eta ura,bere berean,
lurrintzen utzi.Kubo-itxurako oso
kristaltxo politak lortu ahal izar
go dituzue bi asteren buruan.
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