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Sarrera

Egun baten, gizarteak ikasi zuen substantzia marroi, zikin eta oso itsaskor bat zerbaitera bihurtu ahal
zala. Bere garaian magikotzat har zitekeen. Plastikoa. Material bat arina, iraunkorra, moldekatzeko
erraza, ekoizteko erraza eta merkea. Bere propietateak direla eta, leku guztietan hasi zan erabiltzen.
Iturgintzan, zati mekanikoetan, arropan… Nahiz eta ez iruditu gaur egun, plastikoa leku guztietan
oraindik dago. Mugikorretan, kotxeetan, ordenagailuetan, janaria babesten eta zoritxarrez,
kontaminatzen. Ibaietan, itsasoetan, basoetan, mendietan, hainbat animali hiltzen.
Baina zer egin ahal da? Lana honen kasuan,
bi plastifikatzaile (sorbitola eta glizerina)
konparatuko dira kantitate desberdinetan
bioplastiko-poltsetan, poltsa bat lortzeko
erresistentzia handiarekin, ingurumena
errespetatzen duena eta apur bat laguntzen
duena arazo honetan.
Helburu hau lortzeko, bi hipotesi garatu
dira. Batek esaten dau: zenbat eta
plastifikatzaile kantitate gehiago, plastikoa
erresistentzia gehiago lortuko duela,
plastifikatzailea malgutasuna, sendotasuna
eta elastikotasuna emoten duelako.
Bigarren hipotesiak esaten dau: sorbitolak,
glizerinak baino erresistentzia handiagoa emango duela plastikoei, propietate hobeak dituelako.
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Marko Teorikoa

Sarreran planteatu den moduan, plastikoak gizarteak duen arazo handi bat da, baina zergatik?
Zergatik kontaminatzen dute plastikoek? Erru handiagoa duen herrialde bat dago? Plastiko arruntak
ahal dira ordezkatu? Zelan afektatzen dabe? Eta zer dira plastifikatzaileak?
Lehenengo, zer diran plastiko arruntak jakin behar da. Plastiko arruntak polimero izeneko molekulez
osatuta daude, eta horiei beren propietateak eta ezaugarriak ematen dizkieten gehigarri desberdinak
gehitzen zaizkie. Plastiko arrunten, lehengaia petrolioa da. Plastiko hauek ez dira degradatzen edo
urteak behar dute hau egiteko. Hau holan da, batez ere, mikroorganismoek kontsumitzea zailtzen
duten ezaugarri fisiko eta kimikoak dituztelako eta organikoak ez direlako. Datu horri gehitzen,
urteak eta urteak pasatzen direnean eta plastikoa degradatzen danean, hainbat substantzia kimiko
askatzen dituzte, hala nola metanoa, etilenoa edo
polietilenoa, berotegi-efektua eragiten dutenak. Hauek azken
datuak azaltzen dute zergatik kutsatzen daben plastiko
arruntek. Honetaz gain, naturan duen eragin handia ere
kontuan hartu behar da, batez ere, itsas bizitzan.
Orokorrean, plastikoa itsasoetara, ibaetara, hondartzeetara
eta ozeanoetara heltzen da jendeak plastikoa botatzen
dituelako leku horietara arduragabekeria handiz, gero
animalien bizitzak kobratzen direla pentsatu gabe. Hau dala
eta, kalkulatzen da urte batean plastikoa milioi bat itsas
hegazti eta 100.000 itsas ugaztun eta dortoka hiltzen dituela,
2050erako, planetako itsas hegazti espezie ia guztiek
plastikoa jango dutela, urtean 8 milioi tona zabor iristen direla itsaso eta ozeanoetara, kopurua hau
800 Eiffel Dorreen berdina da, eta Nazio Batuen arabera, 18.000 plastiko hondakin inguru daudela ur
gaziko kilometro karratu bakoitzean. Etorkizunean horrela jarraitzen badogu helduko da momentu
bat itsasoko animali guztiak hilko direla eta hori arazo handi bat izango da guztientzako.
Plastikoen kaltetu handienetako bat animali gehienak dira. Kasu batzuetan, hondakin plastikoek
animalien hesteak zeharkatzen dituzte, kalte handirik egin gabe, baina beste batzuetan hilgarriak dira:
zabor zatiek eztarria edo digestio-bidea oztopatzen dute, eta heriotza eragiten dute, ondoezak edo
malnutrizioak eraginda. Adibidez, itsas dortokei hondakin plastikoak elikagai iturri bideragarri
batekin nahasten dituzte, batzuetan digestio-sistemetan blokeoak sortuz eta ondorioz, heriotza.
Arrainen kasuan, brankietan zehar ur azpian arnasa hartzen duen edozein ugaztunekin batera, gero
eta arrisku handiagoa dute hondakin plastiko mikroskopikoengatik.
Panorama guztia ikusten, zeintzuk dira gehien kutsatzen duten herrialdeak eta zeintzuk hartu behar
dute esku lehenbailehen? Lehenengo galdera erantzuten, 2010ean, Georgiako unibertsitateko
ikertzaile batek, Jenna Jambeck-ek bere taldearekin batera, 2010ean ozeanoetan botatako plastiko
kopurua eta zein herrialdetatik zetorren aztertu zuen. Ikerketaren egileen arabera, historian lehen
aldiz lortu zen isurketa horien bolumenaren gutxi gorabeherako zifra ezartzea. Emaitza horien
arabera, Txina da ozeanoetan plastikozko produktu gehiago (8,8 milioi tona metriko) botatzearen
ardura duen herrialdea. Ondoren, Indonesia dago 3,2 milioi tonarekin, Filipinak 1,9-rekin, Vietnam
1,8-rekin eta Sri Lanka 1,6-rekin.
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Grafikoa lehenengo 12 herrialdeek gehien kutsatzen dutenak.

Grafikoa herrialde guztiekin.

Plastiko gehien isurtzen duten 10 ibaiak.

Goiko bi grafikoak itsasoetara eta ozeanoetara plastiko gehien isurtzen duten hamar ibaien maparekin
konektatzen dira, ia guztiak grafikoko herrialdeetan daudelako eta ia herrialde guzti hauek
biztanleria-dentsitate handia eta garapen ekonomiko azkarra dutelako.
Hamar ibai hauek urtebetean itsasora iristen diren 2,75 milioi tonen % 95
isurtzen dute. Hain handia den zenbaki honen arrazoia, herrialde hauek
hondakinak kudeatzeko duten azpiegitura eskasa da. Orduan, bigarren
galderari erantzunez, plastikoz gehien kutsatzen duten herrialdeek ez ezik,
herrialde guztiek ere jardun behar dute. Guztiek inbertitu behar dute
kudeaketa eta birziklatze-azpiegitura batean egoera hobetzeko.
Plastikoa kudeatzeko azpiegitura bat garatu behar izateaz gain, egin
litekeen beste gauza bat plastiko arrunta antzeko zerbaitekin ordezkatzea
izango zan eta zorionez, nahiko lehiakide daude aldaketa honetarako.
Lehenengo aukera bioplastikoak dira. Bioplastikoak, edo plastiko
biodegradableak, plastiko arruntekin konparatuta, askoz hobeagoak dira
batez ere, subtantzia naturalekin daudelako eginda eta ez petroleoarekin.
Plastiko mota hau, maizenarekin, fruten azalekin, kanelarekin, ezkainarekin
eta abar egiten da. Hau, abantail handi bat da, osagaia hauek direla eta, denbora gutxiago behar dute
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biodegradatzeko eta osagai berriztagarriak direlako. Honetaz gain, osagai hauen ekoizpenak ez dute
berotegi-efektuko gasik sortzen eta, beraz, karbono-aztarna murrizten dute eta birziklapen egoki
batekin, oso errazak dira birziklatzeko. Bere desabantailen artean dago, kostu ekonomiko handia dala
infraegitura bat sortzea bioplastikoko ekoizpen eta birziklapen egoki bat sortzeko eta goian esandako
material natural horiek erabiltzeagatik, euren prezioak igo daiteke eta euren erabilgarritasuna jeitsi
ahal dira.
Aukera oso berdin bat poltsa organikoak dira. Horrek %100 protuktu naturalekin egiten da,
biodegradagarriak baino arinago deskonposatzen dira eta ongarri natural baten bihurtzen dira
deskonposatzean.
Beste aukera bat, paperezko poltsak dira. Papeleko poltsak erreziklatzeko errazak dira, zuhaitzetatik
datorrelako eta zuhaitzak iturri erreziklatzaile bat da. Baina gauza txarrak ditu
adibidez, zuhaitzetatik datozala eta zuhaitzak gizartearen arazo handi bat da asko
kentzen direlako egunero. Beste gauza txar bat erraz apurtzen direla da, adibidez,
bustitzen direnean. Gainera, bustita daudenean zailagoa dira erreziklatzeko.
Telazko poltsak ere bai irtenbide bat izan ahalko zen. Erosterakoan telasko boltza
bat beti eroan ahal da eta ez dira erraz apurtzen eta plastikozkoak baino
gareztiagoak dira ere bai. Rafia boltzak (telako boltza mota bat) ez dira
biodegradagarriak. Gauza txar bat du eta Dinamarkako gobernuak ikertu zuen,
plastikozko poltsak sortzeko oso energia gutxi behar da, baina telasko poltsak
energia hori lortzeko 7000 biderrez erabili beharko ziran energia horren efizientzia
berdintzeko.
Esperiementazioaren material garrantzitsu batez hitz egiten, plastifikatzaileak hainbat material dira
plastikoekin batzen direnak, batez ere, polimeroen malgutasuna, elastikotasuna eta sendotasuna
handitzeko, baina kasu batzuetan, euren leuntasuna eta talkarekiko erresistentzia handitzeko ere bai.
Hainbat plastifikatzaile aurkitu ahal dira, adibidez, �alatozko esterrak (PVCen gehien erabiltzen
direnak), sojaren olio epoxidatua (janari-paketeetan erabiltzen dena, migrazioaren aurka egiteko, hau
da, kanpoko elementuen aurka egiteko, janaria ez kutsatzeko) edo
fosfato-triesterrak (tenperatura altuetan dagoen PVCetan erabiltzen
dena). Baina lana honen kasuan, beste bi plastifikatzaile erabiliko dira:
glizerina eta sorbitola.
Glizerina, edo glizerol ere deituta, likido likatsu argia da, elikagaietan,
produktu farmazeutikoetan eta kosmetikoetan aurkitzen dena, koipe
edo olio forman. Zapore gozo neutraleko substantzia bat da, irakite
puntu altua duena (290 C°-tan zehazki) eta izoztean ore gomoso eta
lodia eratzen duena. Zenbait erabilpen dauzka, adibidez, kosmetikan
erabiltzen da, larruazalerako dituen propietateengatik, xaboia eta beste
produktu kosmetiko batzuk egiteko, etxeko erremedioak lortzeko eta
plastifikatzaile moduan plastikoen propietateak handitzeko ere.
Sorbitola azukre bat da hainbat fruta eta barazkietan (sagarretan,
madarietan, muxikondoetan, azaloretan…) aurkitzen dena modu naturalean.
Hala ere, gaur egun edulkoratzaile moduan erabiltzen da nagusiki. Opiloak,
diabetikoentzako produktuak, gominolak eta txikleak edulkoratzeko. Bere
funtzio nagusiaz gain, libragarri bezala funtzionatzen dau 20 gramo baino
gehiagotan beraz, farmazeutikoki erabiltzen da helburu honetarako eta noski, plastifikatzaile bezala

erabiltzen da plastikoen malgutasuna, elastikotasuna eta sendotasuna handitzeko.
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Esperimentazioa

Lanari konektatuta dauden kontzeptu guztiak azaldu eta gero, esperimentu egiteko denbora da.
Sarreran esan den moduan, esperimentu eta lan honekin, bi plastifikatzaile konparatu nahi dira
bioplastiko poltsa bat ingurumena errespetatzen duena eta erresistentzia askorekin lortzeko.
Esperimentuaren aldagaiak plastifikatzaileen kantitate desberdinak (aldagai independentea) eta
denbora (mendeko aldagaia) izango dira.

Materiala
● 1200ml Ura
● 75ml Ozpina
● 100g Maizena
● 70ml Sorbitol
● 70ml Glizerina Purua
● Zerbait Pisutsu
● Pergaminosko Orriak
● Erretilu Bat
● Bol Bat
● Plastiko Arruntaren Poltsa Bat
● Kronometro Bat
● Neurketa-pitxer Bat
● Balantza Bat

Prozedura

1) Lehenengo, 10g maizena eta 60ml ura neurtu balantzan
eta neurketa-pitxerran.

2) Ondoren, bol bat hartu eta neurtu dan maizena eta ura
bota eta astintzen hasi.

3) Bi minutu astintzen eta gero, 5ml plastifikatzaile eta 15
ml ozpina bota nahasketara eta astintzen jarraitu.

4) Dena ondo nahastu eta gero, su motelean ipini eta
momentu guztietan astintzen jarraitu, nahaste
transparente eta gelatinakara bat lortu arte.

5) Gero, erretilu baten eta hainbat klipekin ziurtatuta,
pergamino-papera ipini.

6) Hori eta gero, nahastea erretilura bota.
7) Itxaron egun bat nahastea hoztu arte.
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8) Amaieraren aurretik, hainbat aldiz gehiago prozedura
guztia errepikatu baina plastifikatzaile kantitatea
igotzen eta aldatzen. Zehazki, errepikadura bakoitzan
kantitatea 5ml-kin handitu 25ml-tara heldu arte eta
plastifikatzailea glizerinatik sorbitolara, edo
alderantziz, joan aldatzen.

9) Azkenik, kantitate eta plastifikatzailen desberdinen
bost tirak proban jarri eta plastiko arruntarekin
konparatu. Prueba honetan lortu diran plastiko tirak
eta plastiko arrunta hartu, pisu batera lotu eta nertu zenbat
denbora iraunten duten apurtu gabe.

Emaitzak

14 segundo                16 segundo            21 segundo                                      20 segundo
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1 segundo                  2 segundo 6 segundo

3 segundo                             4 segundo 7 segundo
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Ondorioak

Esperimentazioa pausoz pauso jarraitu eta gero, emaitza batzuk lortu dira eta honek
behatzen, ondorio argi batzuk atera ahal dira. Ondorioztatu ahal dan lehenengo gauza
lanaren helburua da. Lanaren helburua sorbitola eta glizerina kopuru desberdinetan
konparatzea zen, erresistentzia handiko eta ingurumena errespetatzen duen
bioplastiko-poltsa bat sortzeko. Helburua ia guztiz bete da. Sorbitola eta glizerina konparatu
dira kantitate desberdinetan eta proban jartzerakoan, glizerinak gehiago irandu duela ikusi
da eta hortaz, erresistentzia gehiago duela. Guztiz bete ez dan zatia, bioplastiko-poltsa
erresistentzia handiarekin sortzea da. Glizerinako tirak bere erresistentzia izan dute, baina
plastiko arruntak erresistentzia handiago bat dauka alde askorekin.
Ondorioztatu ahal dan beste gauza bat da, hipotesi biak bete ez direla da. Hipotesi bat esaten
zuen, zenbat eta plastifikatzaile kantitate gehiago, plastikoa erresistentzia gehiago lortuko
zuela, plastifikatzailea malgutasuna, sendotasuna eta elastikotasuna emoten duelako. Egia da
plastifikatzaileek hiru propietatea hauek indartzen duela, baina hauek handitzean
erresistentzia gehiago ez da lortzen, guztiz kontrakoa lortzen da. Masak gelatinosoagoak,
oretsuagoak, zikinagoak eta apurtzeko errazagoak izatea eragiten dau. Hau 25, 20 eta 15
gramo glizerinako eta 25, 20 eta 15 gramo sorbitoleko tiretan ikusi da. Proban jartzerakoan,
ez dute 5 segundo iraundu ere. Beste tirak askoz gehiago iraundu dute. 10 eta 5 gramo
glizerinako tirak 20 segundo iraundu dute eta 10 eta 5 gramo sorbitolekoak 15 segundo.
Logikoa dan moduan, plastiko arrunta gehien iraundu duena izan da, alde askorekin. Minutu
bat baino gehiago. Beste hipotesia esaten zuen, sorbitolak glizerinak baino erresistentzia
handiagoa emango zuela plastikoei, propietate hobeak dituelako. Guztiz kontrakoa gertatu
da eta esan da goiko lerro batean. Sorbitoleko tirak 15 segundo iraundu dute apurtu barik eta
glizerinakoak 20 segundo beraz, glizerina hobeagoa da bioplastiko-poltsak egiteko.
Hipotesi biak birformulatzen, lehenengoa esango zuen, zenbat eta plastifikatzaile kantitate
gehiago, plastikoa erresistentzia gutxiago lortuko duela, plastifikatzailea malgutasun asko,
hauskortasuna eta gehiegizko elastikotasuna emoten duelako. Bigarrena esango zuen,
glizerinak, sorbitolak baino erresistentzia handiagoa emango duela plastikoei, propietate
hobeak dituelako.
Dokumentua amaitzeko, lan honetatik ikasi ahal dana da, 5-10 gramo glizerina arteko
bioplastiko-poltsak plastiko arrunta ordezkatzeko irtenbiderik onenak dira, modu landuago
eta profesionalago batena egiten badira, oso erresistenteak eta ingurumenarekiko oso
errespetu handikoak izan ahal direlako. Dena den, modu profesional eta landuago honetan
egiten ez badira, plastiko arruntak askoz erresistenteagoak dira. Orduan, bioplastikoak

etorkizun handi bat izan ahal dute eta plastikoa tronutik kendu dezake urte batzuetan barru.
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