OHIAL IGNIFUGOAK
Naiara Clemente, Izaro Aramburu eta Leire Lopez

SARRERA
Eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun jantziak, uste baino arrisku gehiago ekar ditzakete. Kotoizko edo poliesterrezko
jertse bat erabiltzearen erabakiak, zure bizitza jokoan jar dezake sute baten aurrean.

EHUN IGNIFUGOAK
Gaur egun erabiltzen diren ohial sintetiko (poliesterra) gehienak tradizionalki erabili izan diren ohial
naturalekin (lihoa eta kotoia) alderatuta, ez dute suarekiko inolako erresistentziarik erakusten haien
konposizioa dela eta. Ohial natural hauek suarekiko erresistentzia areagotzeko, disoluzio ignifugoak
gehitu daitezke.

METODOLOGIA:

HELBURUAK:

Ehun naturalak eta sintetikoak suaren aurrean duten
erantzuna alderatzea.
Ehun ignifugoak egiteko estaldura tratamendu
desberdinak (disoluzio desberdinak) aztertzea.

HIPOTESIAK:

Material naturalek (kotoia eta lihoa) suarekiko erresistentzia
gehiago aurkeztuko dute sintetikoekin (poliester) alderatuz.
Teknologia aurretuagoa erabiltzen dituzten disoluzioak
(grafenoa,eta fosfato ester-amonioa ) eraginkorragoak izango
dira tradizionalak direnak (alumbrea, borax-a) baino.

EMAITZAK:

Ohial bat ignifugo bihurtzeko, lau disoluzio eta
sei ohial lagin frogatu ditugu.
DISOLUZIOAK:
- Grafeno disoluzioa.
- Fosfato disulozioa.
- Alunbre disoluzioa.
- Boro disoluzioa.
OHIALAK:
- Poliesterra.
- Kotoia.
- Gramaje handiko lihoa.
- Gramaje txikiko lihoa.
- Ohial ignufugoa.
- Papera.
EREFERENTZIAK

KOTOIA LIHOA

Berdez, sua ukatu duten laginak eta guztiz itzaltzeko behar izan duten denbora.
Gorriz, sua hartu duten laginak eta guztiz erretzeko behar izan duten denbora.

ONDORIOAK:

HELBURUAK:
Ehun naturalak eta sintetikoak suaren aurrean duten erantzuna
alderatzea.
Ehun ignifugoak egiteko estaldura tratamendu desberdinak
(disoluzio desberdinak) aztertzea.
HIPOTESIAK:
Material naturalek (kotoia eta lihoa) suarekiko erresistentzia
gehiago aurkeztuko dute sintetikoekin (poliester) alderatuz.
Teknologia aurretuagoa erabiltzen dituzten disoluzioak
(grafenoa,eta fosfato ester-amonioa ) eraginkorragoak izango
dira tradizionalak direnak (alumbrea, borax-a) baino.
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