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•Aurkibidea

•EMAS/UEMOS sarrera
•Ponpa
•Eskuzko zulaketa
•Ez sabai eta ez putzurik
•Finantziazioa /ondorioak
•EMAS/UEMOS herrialde anitzetan. Sierra Leona
•Apur bat gehiago... bizi kalitatea hobetzen



•EMAS/UEMOS- sarrera

•Uren Eskola Mugikorra eta Oinarrzko Saneamendua (https://vimeo.com/album/1549081/video/8454000 )
•Elkartearen sortzailea eta zuzendari akademikoa Wolfgang Eloy Buchner da.

•EMAS/UEMOS   “ EGITEN IKASI”
•EMAS/UEMOS-en oinarriak honakoak dira: teknologia errezen sorta bat, hala nola:  

Putzu sakonen eskuzko zulaketa ,
o Norberak eskuz egindako ponpak,
oUr-bilketen atzematea,...
•Erabiltzaileak teknologia erraz hauek ikasten ditu
• horrexegatik da hauek birproduzitu eta mantentzeko gai .
• Oinarrizko maila
•Zulatzaileen trebaketa inguru horretan edateko uraren
•hornitzaile direnak maila gorena/irakasle maila
•Web orrialdeak:
oEMAS/UEMOS orrialde ofiziala: http://www.emas-international.de/
oBideoak: https://vimeo.com/emas
oTeknologien aukezpen orokorra :

https://vimeo.com/album/1549081/video/8454303

https://vimeo.com/album/1549081/video/8454000
http://www.emas-international.de/
https://vimeo.com/emas
https://vimeo.com/album/1549081/video/8454303


•EMAS/UEMOS ponpa

•Jasangarria:
oMerkea
oEgiten erreza
oFidagarria
oMantentze erreza
•Ezaugarriak:
oZilindro-pistoi funtzionamendua
oGutxi gorabeherako emaria:
o 15 a 30 litro/minutuko
oGehienezko presioa 5 bar (50 metro/2km)
•Osagaiak:
oPVC
oKristalezko kanikak
oNeumatiko zaharren nylonezko zatiak
•Ponparen eraikuntza:
•https://vimeo.com/8365884 Xurgatzea Kanporaketa

https://vimeo.com/8365884


•EMAS/UEMOS ponpa datuetan:

•Balioa: 12 metrotako ponpa, bolivian gutxi gorabehera 20 € (osagaiak eta eraikitze kostuak barne)

•Funtzionamnedua RWSN-ren eskutik (Rural Water Supply Network):



•EMAS/UEMOS ponpa. Bestelakoak:

•Aniztasuna:
•Aldez aurretik egindako konexioak,
•Emari haundia,
•Presio altua,
•Buztinezkoa
•…
•Hobekuntzak:
•Emariaren jarraitutasunerako balbula (plastikozko botila)
•Pedal bati egokitu
•….



•EMAS/UEMOS ponpa. Propultsioak:

•Diesel motorra inertzia gurpil bati egokituta
•Eguzki panela
•Aeroponpa
•….



•EMAS/UEMOS eskuzko zulaketa 100 
metrotararte

•Etxerako erabilpena nagusiki
(ureztatze txikiko sistemei ezartzeko aukera):

•Osagaiak
oDorre-polea sistema
oZulaketa barra
oBuztinezko ponpa.
oLanabesak:  mordazak,…
•Datuetan:
oKostua: sistema:  gutxi gorabehera 300€

zulaketa 6 €/ metroko
oFuntzionamendua:

EMAS sistema estandarra :  
garbitzekoa

%97-ak urte osoan ematen dute ura



•EMAS/UEMOS eskuzko zulaketa…motak

•Motak:
oEstandarra edo garbiketa sistema (https://vimeo.com/8356556)
oXurgatzailea https://vimeo.com/8365486
oHondarra (gainazaleko mailan bakarrik) https://vimeo.com/8357733

•Motor txiki batez hobetutako sistema:
(https://vimeo.com/122246266 )

Xurgatze sisitema
Hondarrerako zulaketa 

sistema

https://vimeo.com/8356556
https://vimeo.com/8365486
https://vimeo.com/8357733
https://vimeo.com/122246266


•EMAS/UEMOS eskuzko zulaketa …ura ateratzea

•EMAS ponpa
•Motorizazioa: ponpa, kompresorea,…

Xurgaketa arrunta
± 8 m sakonera

Maila estatiko sakonagoa. Putzu 
lehorrera jeitsitako ponpa

Zulaketa+ Indusketa
flotatzen duen ponpa

Aire konprimitua + motorra
Ƞ ona  Ø murriztua bada



•Euri uraren bilketa (RWHS)

•Ur sistema nagusi edo osagarri bezala
•Osagaiak:
oBilketa lekua (teilatuak orokorrean)
oBideratze, drainatze sistema
oFiltroa
oBilketa ontzia (alturan jarritakoa, lurperatua edo erdizka lurperatutakoa)



•Ez sabai ez putzu…

•Ibaitik edo lakutik hartutakoa
•Iturburutik hartutakoa



•Finantziazioa

•60000 ur-hornitze sistema baino gehiago (putzuak nagusiki),
•diru-laguntzarik gabe, erabiltzaileek zuzenean ordaindutakoak.

•Ondorioak

•Funtzionamendu maila ona bai ponpetan eta bai zulaketetan.
•Konponketa kostu txikiak, gehienetan jabeek edo bertako teknikariek eginda
•Bertan trebatutako teknikarientzako negozio bat sortzeko aukera
•Erabiltzaileek ordaintzeko gaitasuna
•Merkatu aukera haundia, gobernuek sustapenari lotuta edo mikrokredituen bidez...



•EMAS/UEMOS herrialde anitzetan….

…..Hego eta Erdialdeko Amerika, Asia, Afrika,….:  

Sierra Leona

https://vimeo.com/111885900

https://vimeo.com/111885900


•EMAS/UEMOS  Sierra Leonan



•EMAS/UEMOS Sierra Leonan

•Ura eta saneamendurako eskola/ ikerketa gunea
•Beraien negozioak sortzen dituzten zulaketa teknikariak



•Apur bat gehiago…bizi kalitatea hobetzen…
…ur beroa ( edukiontziarekin edo gabe...)



•Apur bat gehiago…bizi kalitaea hobetzen...
…berogailua eta ur beroa



•Apur bat gehiago…bizi kalitatea hobetzen...
… ureztapen sistema txikia



•Apur bat gehiago… bizi kalitatea hobetzen
…komunak
•Higienikoak, ez die akuiferoei eragiten eta ia usainik gabekoak



•Beste batzuk…
•Kostu txikiko garbitze guneak  
•Urarentzat burdinezko iragazkia
•Ariete hidraulikoa ura ponpatzeko
•Etxeentzako isolamendu termikoa
•Ur beltzak tratatzeko banakako gunea
•Parke hidroelektriko txikiak


