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SARRERA
Gaur egun, istripu larri asko gertatzen dira suaren ondorioz. Zehazki, 2019.urtean, 670 sute
egon ziren Gipuzkoan eta sute hauetatik 418 etxebizitzetan gertatu ziren. COVID-a dela eta,
pobrezia energetikoaren datuak okerrera egin dutela dakigu eta horrek, etxeak berotzeko
erabilitako moduetan atzera pauso bat egon daitekeela pentsatzen dugu. Honek ere suteen
estatistiketan eragin ezkorra eduki dezakeela pentsatzen dugu.
Suhiltzaile baten ahotik entzun dugu suteak sahiesteko, etxeetan ke detektagailuak jartzea
gomendagarria dela, baina hori horrela ez den bitartean material ignifugoen erabilera
bultzatzea helburua duen proiektu bat gauzatzea erabaki dugu.
Material ignifugoen garapenean, aurrerapen handiak egon dira azken urteetan. Material
ignifugoen erabilera eraikuntzetan, ez da gaur egungo kontua. Oraindik ere, erabiltzen diren
tratamendu batzuk bi milurteko iraupena baino gehiago dute. Errometarrek adibidez,
alumbrea (aluminio potasio sulfatoa) erabiltzen zuten egurraren suarekiko erresistentzia
handitzeko.
Polimeroen kimikaren garapenarekin ezaugarri interesgarriak gituztean materialak geroz eta
ohikoagoak dira (PVC estolderian, poliesterrak ohialetan…) eta hauek material naturalak
(egurra, algodoia,...) ordezkatzen ari dira. Baina material berri hauek suarekiko
erresistentzia ez dutela hobetzen badakigu. Problema honi aurre egiteko suarekiko
erresistentzia handitzeko konposatu halogenatu ignifugoen erabilera (kloroan eta bromozko
gehigarri organikoak), aurrera pauso handia ekarri dute. Azken hauek, ingurugiro eta
osasunarentzako kaltegarriak direnez, horiek ordezkatzeko gehigarri ez halogenatuak
erabiltzen dira gaur egun. Hau da, alumminioan, fosforoan eta boroaren kimikan
oinarritutako formulazioak. Hala ere, ez dira halogenatuak bezain eraginkorrak.
Eraikin batek sua hartzen duenean, eraikina egiteko erabilitako materialek tenperatura
altuetan beren propietate mekanikoak mantentzea oinarrizkoa da, sutearen kalteak
minimizatzeko. Garai bateko egurrezko etxeak, hormigoiez egindakoetara pasa gara eta
honek asko lagundu du suaren kontrolean. Dena den, ez dira aurrerakuntza nahikoak
garatu. Trade Centerko Dorre Bikien aurkako atentatuan sortu zen sutearengatik, eta
horregatik eskuratutako tenperatura altuengatik, altzairuzko estrukturak propietate
mekanikoak galdu zuen eta ondorioz, atentatuaren kalteak trajikoak izan ziren.
Eraikuntzetako estrukturez gain, bertan dauden ehunak ere (gortinak, alfonbrak,...) oso
garrantzitsuak dira sua hedatu ez dadin; sua zabaltzeko aukera ezin hobea ematen bait
dute. Suteetan oxigenoa goran pilatzen denez, sua goikaldetik gehiago zabalduko da
beheko aldetik baino. Hori dela eta, alfrombrak alde batera utzita, gortinen materialak
aztertzea gai interesgarria izan daitekeela pentsatu dugu.
Ehungintzan, azken mende honetan, material naturalak material sintetikoengatik
ordezkatzeak ez du suteen kontrolean lagundu. Material sintetikoen propietateak direla eta,
orokorrean, sua oso azkar hartzen dutelako garai bateko ehun naturalekin alderatuta. Hau
ikusita, merkatuan geroz eta gortina edota alfombra ignifugo gehiago aurkitu daitezke,
suhiltzaileentzako eta formula 1ko korrikalarientzako garatutako jantzi ignifugoen teknologia
berriak aprobetxatuz.

Azken ikerketek diotenez, etorkizuna nanoteknologian dagoela dirudi eta teknologia honen
adibidez garrantzitsua den grafenoak ate berri ugari ireki dezakeela aurreikusten da.
OINARRI TEORIKOA
1.- Erreketa erreakzio eta sua
Sua erregai baten oxidazio-prozesu azkarra da, non beroa, sugarrak eta gasak sortzen
diren. Errekuntzaren agerpena da sua. Prozesu exotermikoa da, hau da, beroa ematen du
beti. Argia ere eman ohi du. Hain zuzen ere, bi funtzio horiekin erabili du sua historikoki
gizakiak: argitzea eta berotzea. Hala ere, beste helburu batzuetarako ere erabili du denbora
igaro ahala: materialak transformatzeko, sukaldatzeko, desinfektatzeko, sasiak garbitzeko…
Baina aldi berean, suaren kontrola arazo handi bat izan da beti kontrolik gabeko su batek
ekar ditzakeen ondorio larriengatik.
Oxidazio erraketa hobeto ulertzeko etonalaren oxidazio errakzioa jarri da. Bertan ikusi
daiteke erregaia material organiko bat izango dela, oxigenoaren presentzia ezinbestekoa
dela eta kasu honetan karbono dioxidoa eta ura izango direla erreakzio kimikoaren
produktuak.
CH3CH2OH(I) + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O + energia termikoa
Beraz, erreketa bat geldiarazteko, erreketak osatzen duen erreaktiboetako bat kendu behar
da. Oxigenoa izaten da kasu batzuetan eta beste batzuetan aldiz, erregaiaren inguruan
erretzeko ahalmena galdu duen kapa batez estaltzen da erreakzioa geldituz.
2.- Material ignifugoak
Ignifugaziorako (material bat ignifugo bihurtzeko prozesua) hiru oinarrizko metodo daude:
- Erreakzio kimiko baten bidez materialaren egoera molekularra aldatzea, nahiz eta
fabrikazio prozesua mugatua den. Plastiko eta zuntz sintetikoetan soilik erabiltzen da.
- Produktu kimiko desberdinak gehitzea materialaren matrizean gehituaz.
- Estaldura baten bidez (pintura/spray ignifugoak adibidez) eta inpregnazio edo bustidura
bidez.
Hau ikusita konturatu ginen gure ikerketa estaldura desberdinen garapenean joan
daitekeela. Material desberdinak guk garatutako estaldura desberdinekin busti eta material
horren suarekiko erresistentzia arakatu.
Aurretik esan bezala estaldura ignfugoak aspalditik ezagunak dira. Aintzinako Egipton
egurra borax-en bustitzen zuten suarekiko erresistentzai handitzeko, K.A. 3000 urte dira.
Alunbrea berriz irakurri dugu erromatarrek erabiltzen zituela, beraz K.A. 700 bat urte dira
garatu zela. Amonio fosfato esterra berriz konposatu organiko bat dela kontuan hartuz
kimika organikoaren sorrerarekin lotuko dugu, XIX. mendearen hasieran, K.O: 1800 urte
izango dira ggb erabiltzen hasi zela. Eta bukatzeko grafenoa 2004. urtean izan zenez bere
aurkikuntza, K.O, 2000 urte direla eskuragarri dagoela kontsideratukoa dugu.
Suarekiko erresistentzia neurtzeko esperimentua diseinatzeko Ainhoa Lejardiren eskutik
(EHUko ikerlaria) altzairu tapizatuen sukoitasuna baloratzen duen “norma española UNE-EN

1021-2” lortu dugu. Esperimentuan pentsatzeko bideak iriki dizkigu baina oso konplexua
izanik eta gure esperimentua gure ekipamendu murritzari egokitu behar izan diogu.

3.- Ehun motak
Ehun moten artean naturala eta sintetikoak bereiz ditzakegu. Naturalen artean, kotoia eta
lihoa aztertu ditugu. Kotoia, landare-jatorrizko zuntz naturala da. Elastikoa eta malgua da,
isolatzaile termiko ona, azidoekiko erresistentea, arina, iragazkorra eta hezetasuna
xurgatzen du. Lihoia ere landare-jatorrikoa da. Elastikoa eta malgua da, eroale termiko ona
eta kloroekiko eta lixibekiko erresistentea. Aldiz, zuntz sintetikoak, esaterako poliesterra,
polimero artifizialak dira, hau da, material plastikoak. Bere konposizioan plastikoa dutenez,
azkarrago erreko dira.
4.- Nanoteknologia
Nanoteknologia, nanomaterialekin (atomoak eta molekulak) lan egiten duen teknologiari
deritzo. Nanoteknologiak 100 nanometro baino txikiagoak diren egiturekin lan egiten du eta
helburua, materialen egitura molekularra manipulatzea da, bere propietate intrintsekoak
aldatzeko eta beste batzuk aplikazio iraultzaileekin lortzeko.
Nanoteknologiari esker, elektronikarako, medikuntzarako eta energiaren sorrerarako
material eta osagai ugari sor daitezke. Hala ere, kezka dago nanomaterial horiek
osasunerako eta ingurumenerako kaltegarriak izan ote litezkeen ala ez. Kontuan hartu behar
da materialen propietateak tamainaren arabera aldatzen direla, beraz ondo aztertu eta
ezagutu behar dira hain eskala txikian kaltegarriak ez izateko.
Zientziak ezarri du posible dela material gogor, garden eta egonkorrak ekoiztea, non solido
ez-organikoen nanoeskalako partikulak konposatu organiko jakin batzuekin konbinatzen
diren zahartze-zantzuak prebenitzeko. Horretaz gain, sute-arriskua duten materialak
babesten dituzte eta lotura-indarrak garatzen dituzte, mekanikoki egonkorra den gorputz bat
osatzeko.
Orokorrean, sutearen aurkako nanokonposatu hauek hiru osagaiez osatuta daude:
konposatu inorganikoak dituzten nanopartikulak (gehien bat, aluminioa, fosforoa eta boro
oxidoak), nanopartikulekin erreakzionatzen duten konposatuak eta ura edo alkohola
bezalako disoluzio organikoak.
5.- Grafenoa, etorkizuneko material ignifugoa
Grafenoa, karbono-atomoz osaturik dagoen laminazko egitura laua da, atomo bateko lodiera
duena. Beste gauza askoren artean, material ignifugo gisa erabiltzen da eta hesi fisiko
bezala jarduten du gasak eta beroa sartzea sahiestuz. Aldi berean, grafenoak ehunaren
deskonposizio termikoa prebenitzeko ahalmena du eta urradurarekiko eta hausturarekiko
erresistentea da, altzairua baino 200 aldiz handiagoa gutxi gorabehera.
Nanoteknologiari esker izan da, Grafenoaren aurkikuntza. 2004ean, Erresuma Batuko
Manchesterko Unibertsitateko bi ikerlari (André Geim eta Konstantin Novoselov) aukeraz eta
aplikazioz beteriko material berria aurkitu zutenean. Gainera, grafito-geruzak metodo erraz
eta merke bat erabiliz bereiz zitezkeela ohartu ziren; paper itsagarriaz soilik baliatuz.
Itsasgarria behin eta berriz itsatsita eta askatuta lortu zuten grafitoaren geruzak bereiztea,

harik eta substratu baten gainean finkatutako atomo-geruza bakar bateko azal bat lortu arte.
Prozesu honi esfoliazio deritzo.
Grafenoa, sugar-atzeratzaile (ehunak eta plastikoa bezalako materialen gainean aplikatu
daitekeen suaren aurkako produktua da; bere funtzioa material batek sua hartzeko eta
zabaltzeko duen indarra moteltzea da) moduan erabili daiteke. Gaur egun,
grafeno-nanopartikulaz osaturiko disoluzioak daude (1.irudia). Nanopartikula hauek dira,
funtzioa betetzen dutenak; hau da, geruza moduko bat sortzen dutenak eta sua sartzen
uzten ez dietenak. 1.irudian ikusi daiteke adibide argia.

1.irudia: diagrama eskematikoa, grafenoan
oinarritutako sugarraren atzerapen-mekanismoa
erakusten duena, egoera idealean.
Lehenengo kasuan, suak polimero guztia kontsumitzen ari dela ikusi dezakegu kea eta sukoi
diren sugar organikoak askatuz. Bigarrenean aldiz, grafeno partikulak polimeroan zehar
daudela ikusi daiteke eta horren ondorioz, lehen hitz egin dugun geruza sortu dute, sugarra
atzeratuz. Grafeno-nanopartikula hauek material bati itsas daitezen, hauez osaturiko
disoluzioak (1.irudia) daude, nanoteknologiari esker sortu diren alternatibei esker.

2.irudia: CIC Nanoguneko, grafeno-nanopartikulaz osaturiko disoluzioa
Batzuetan, grafenoz estalitako polimeroak ez dira nahikoa suaren aurkako defentsa sistema
eratzeko eta ez da batere mesedegarria sugarren atzerapenaren errendimenduarentzat.
Horregatik, gaur egun, zientzilari batzuk, grafenoa gehigarri/osagarri bezala erabiltzen dute
beste sugar atzeragarri konbentzionalekin (adb: aluminio hidroxidoa, melamina polifosfuroa,
karbono beltza, poliestireno brominatua, antimonio trioxidoa eta aluminio hipoposfitoa)
konbinatzean. Artikulu batean irakurri dugunez, oso erraza da orain esandako eraginkorrak
izango diren grafeno-base konbinazioak egitea. Baita, grafeno-oinarri nanokonposatuak ere,
grafenoak bi dimentsiotako egitura sinple eta bakarra duelako. Honek, mikronano-egitura
ezberdinak grafenoari ederki itsastea eragiten du.
Material honen arazo nagusia, kostu handiagoa dakarrela lehendik lantzen diren beste
aukera batzuk erabiltzea baino da (esfoliazio prozesua nahiko merkea, baino industrialki
produzitu eta saltzeko garestia). Gainera, lehen esan dugun bezala, eskala nanometrikoan
dagoenez, material bat guztiz estaltzeko oso zaila delako. Horretaz gain, aurretik komentatu
dugun bezala oraindik ez dakigu epe luzera zer gaixotasun ekar dakigun. Gure aliatuak esan
digunez, grafeno nano-partikulak airean ez daudenez momentuz arriskurik ez dagoela da
(hala ere, langileak maskarilla, eskularruak, betaurrekoak… erabiltzen dituzte). Etorkizuneko
“supermateriala” izateko, oraindik bere produkzioa perfekzionatu behar da.
6.- Beste tratamendu ignifugoak
Grafenoaz gain ezagunak diren beste material batzuren konposizioa eta erabilera aztertuko
dugu:
a) Material halogenatuak

Pilotoek, suhiltzaileek eta suarekin kontaktuan ibiltzen diren pertsonek erabiltzen dituzten
arropa ignifugoak aztertu ditugu. Suhiltzaile batekin kontaktuan jarri ginen eta suhiltzaileen
arroparen etiketatik bere konposizioaren inguruko informazioa lortu genuen:
Etiketan jartzen duen bezala, kapa ezberdinez osatuta dago. Hauen artean,
PTFE-politetrafluoretilenoa (Goretex Ⓡ, mintz itxurako oihal mota bat) aurkitzen da. Material
halogenatuak fluor-a, kloroa, bromoa eta iodoa dute beren konposizioan. Konposatu
halogenatu hauen loturak hautsi egiten dira beroaren ondorioz eta erradiakal askeak sortzen
dira eta hauek oxidazio errakzioko HO· eta H· -ri lotu nahian erreketa erreakzioa
geldiarazten dute (3. irudia).

3. irudia: Halogenoen erreakzioa erredikalarra
Bromo eta hidrogeno erradikalak elkarrekin lotzean, H Br sortuko da eta HO· erradikalarekin
elkartzean, ura eta bromo radikala sortuko da. Bromo erradikal hori berriz eta beste H
erradikal batekin elkartuko da eta behin eta berriro gertatuko da prozesua. Erreakzio honek
etengabe ura sortuko du sutearen beroa disipatzeko aukera emango duena.

Erreketa erreakzioa aztertua, H· erradikal bat
oxigenoarekin
nahastean,
HO·
eta
O·
erradikalak sortuko dira. HO· erradikala
CO-arekin elkartuko da eta karbono dioxidoa eta
H· erradikala izango dira emaitzak. O· radikala
aldiz, H2-rekin elkartuko da eta HO· eta H·
erradikalak sortuz (4.irudia).

4. irudia: Oxidazio erreakzioa erredikalarra

b) Boroa (borax-azido borikoa)
1800. urtetik jakina da azido boriko+borax nahasteak (H3BO3/Na2B4O7⋅10H2O) propietate
ignifugoak dituela eta zelulosan eta bestetan erabilia izan da. Erreakzio kimikoa honako hau
da (5.irudia):

5. irudia: azido borikoaren deskonposaketa termikoa
Ura askatzen duenez, beroa disipatu egiten da eta azido borikoak kristalizatutako kapa bat
sortzen du materialaren inguruan oxigenoari bidea moztuaz eta erregaia isolatuz.
c) Fosfatoak
(NH4) H2PO4 + H2O→PO43- +3H+ + NH3
Fosfatoak kimikoki karbohidratoei (gure kasuan tratamendua jaso duen ohial edo paperari)
lotzen zaie eta ikatza sortzen da, prozesuan erre gabe. Azido fosforikoko estereak (azido
baten hidrogeno-atomo baten ordez erradikal alkoholiko bat jartzea) sortzen dira eta
beroarengatik desegiten direnez, azido fosforikoan eta ikatzean bihurtzen dira. Nitrogeno
konposatuak aldiz, beroaren laguntzarekin, gas nitrogeno bihurtzen dira oxigenoa baztertuz
eta hura ordezkatuz. Guk erabiliko dugun konposatua Amonio fosfato esterra izango da
((NH4) HPO4R) Esterra erretzean sortuko den karbonozko kapak oxigenoari bidea itxiko
diolako.
d) Aluminioa (alunbrea)

Alumbreak, beroaren eraginaz bere konposizioan duen ura galduko du. Sortutako urak
beroa disipatzeko aukera emango du eta materialaren gainean aluminio oxidozko kapa bat
sortuko da oxigenoari bidea moztuaz.
HELBURUAK
-

Ehun naturalak eta sintetikoak suaren aurrean duten erantzuna alderatzea.
Ehun ignifugoak egiteko estaldura tratamendu desberdinak (disoluzio desberdinak)
aztertzea.
Material bat ignifugoa den erabakitzeko laborategiko entsegu bat diseinatu.
Sua dela medio laborategian hartu beharreko segurtasun neurri guztiak aintzakotzat
hartzea.

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 baino (alumbrea,
borax-a).

METODOLOGIA
DISOLUZIO IGNIFUGOAK (LAGINAK BUSTITZEKO)
1.- Grafeno oxido disoluzioa (CIC Nanogune enpresak emandakoa)
2.- Amonio fosfato esterra (nano-kit box-eko spray-a)
3.- Borax+azido boriko disoluzioa (eskolan prestatutakoak)
4.- Alunbre edo aluminio potasio sulfato gatz bikoitza disoluzioa (eskolan prestatutakoa)
LAGINAK
1.- Papera
2.- Gortinetarako ohiala %100 kotoia (material naturala)
3.- Gortinetarako ohiala %100 lihoa (material naturala)
4.- Gortinetarako ohiala %100 poliester (material sintetikoa)
5.- Gortinerarako ohial ignifugoa %100 poliester (tratatutako material sintetikoa)
MATERIALAK
1.- Balantza
2.- Hiru erloju beira
3.- Prezipitatu ontziak
4.- Enbutua
5.- Zortzi ehuskarri
6.- Hamabost pintza
8.- Soka bat laginak zabaltzeko
7.- Alkohol metxeroa
9.- Termometroa
10.- Espatula
11.- Berotze plaka
SEGURTASUN NEURRIAK
Azido borikoko, borax-eko eta alunbrearen segurtasun-datuen fitxak begiratu eta gero,
hurrengo neurriak hartun genituen: denok bata, betaurrekoak, latex-eko eskularruak eta
maskarilla erabili genituen. Gainera, toki zabal eta aireztatu batean (lehioak irekita) burutu
genuen, lan-eremua garbi mantenduz eta gauzak kontu handiz eginez.
PROZEDURA
Laginen eta disoluzioan prestaketa:
1.

Ohial laginak moztu: 3,4cm x 18cm.

2.

Neurtu 40ml disoluzio probetaren lagunztaz.

3.

Hauspeakin ontzira pasa.

4.

Pintza baten laguntzaz ohial laginak busti.

5.

Lehortzen utzi esekilekuan (gutxienez 12 ordu).

Suarekiko erresistentziaren neurketa:
6. Lagina naiz metxeroa jartzen duzun tokian markatu, lagin guztiak baldintza berdinean
egoteko.

7. Laginak altuera berdinean daudela zihurtatu. Guk 20cm-ko latueran jari genituen
(mahiren azaletik, ohialaren 3cm-ko marrara arte neurtu genuen).

8. Sua piztu eta ohialren azpia jartzean kronometroa piztu.

9. Jaso denborak: sua hartzen duen momentuaren segunduak eta guztiz erre edo guztiz
itzaltzen den momentuaren segunduak.

EMAITZAK
1. experimentua:
Hasteko disoluzio desberdinak material desberdinetan frogatu ditugu. Material desberdinen
arteko diferentzia eta estaldura desberdinen eraginkortasuna ikusteko.Taulan laburbidu dira
emaitzak:
ERREFERENTZIA

GRAFENOA
(beltza)

FOSFATOA
(gardena)

BORAX
(opakoa)

ALUNBREA
(gardena)

PAPERA

5,41’’

4,19’’

7’’

28’’

6’’

KOTOIA

17’’

23’’

45,5’’

24’’

27’’

POLIESTERRA

*

*

*

*

*

POLIESTER
IGNIFUGOA

*

Taula 1: Gorriz, sua hartu duten laginak eta guztiz erretzeko behar izan duten denbora.
Berdez, sua ukatu duten laginak eta guztiz itzaltzeko behar izan duten denbora.
*Ez dute sua hartzen, urtu egiten dira.
Emaitzen azterketa:
-

Ohial naturalek erresistentzia handiagoa erakutsi dute suaren aurrean sintetikoekin
alderatuta. Poliesterrez osatutako material sintetikoek, ez dute sua hartu, urtu egin

-

dira. Honek, esperimentua egiterako garaian, gauzak zailagoak egin ditu eta beraz,
material hauek alde batera uztea erabaki dugu.
Material naturaletan zentratuta, fosfato eta boro disoluzioak izan dira ignifugazio
funtzioa bete dutenak. Bi hauen artean, boroa izan da hoberen jokatu duena.
Hau dena kontuan hartuta bi disoluzio eraginkorrekin eta sintetikoak ez diren
ehunekin aurrera egitea erabaki dugu.

2. experimentua:
Experimentu honekin papera ignifugo bihurtzeko gai ginela demostratu nahi genuen eta
baita ehunaren gramajeak eragina eduki zezakeel gure emaitzetan. bigarren esperimentu
hau beste material natural berri batekin (bi gramaje desberdineko lihoa) eta paperarekin egin
genuen bi disoluzio arrakastatsuekin soilik. Taulan jasotzen dira emaitzak:
FOSFATOA

BORAX

PAPERA

3’’

4’’

LIHOA (gramaje
baxua)

21’’

19’’

LIHOA (gramaje
altua)

29’’

23’’

Taula 2: Berdez, sua ukatu duten laginak eta guztiz itzaltzeko behar izan duten denbora.
Emaitzen azterketa:
- Paperean eta lihoan ere bi disoluzio hauek ederki jokatu duela ikus daiteke. Aurreko
esperimentuan ez genuen hain argi ikusi eta pentsatzen dugu fosforoaren
disoluzioarekin laginak ez genituela behar bezala busti. Lagina prestatzeko orduan
zenbat disoluzio xurgatu duen beraz beste aldagai garrantzitsua izango da beraz.
- Bertan ikusi daiteke gramaje baxuagoa duen lihoak suarekiko erresistentzia gutxiago
erakusten duela. Beraz gramajeak ere gure emaitzetan eragina duela ikus daiteke.
3. Experimentua :
Azkenik, bi ohial naturalen arteko diferentziak ikustea interesgarria izan zitekeela pentsatu
genuen gramaje antzekoa duen lihoa eta kotoiarekin errepikatu dugu prozesua; hau da,
ohial naturalekin soilik. Emaitzan 3. taulan jaso dira:
ERREFERENTZIA

FOSFATOA
(gardena)

BORAX
(opakoa)

KOTOIA

16’’

20’’

16’’

LIHOA (gramaje
altua)

24,5’’

25’’

20’’

Taula 3: Berdez, sua ukatu duten laginak eta guztiz itzaltzeko behar izan duten denbora.
Gorriz, sua hartu duten laginak eta guztiz erretzeko behar izan duten denbora.
Emaitzen azterketa:
- Inolako estaldurarik ez zuten ohialen artean lihoa izan da suarekiko erresistentzia
gehien erakutsi duena.

- Estaldura zuten ohialen artean kotoia izan da hoberena, lihoak baino xurgapen
trebetasun handiagoa duelako eta ondorioz, disoluzio ignifugoa eta horrekin batera
ignifugazio gehiago xurgatu duelako (emaitza hau konfirmatzeko material naturalen
ezaugarriak ikertu ditugu eta aurkitu dugu lihoak hezetasun gehiago xurgatzeko ahalmena
duela beraz gure hipotesia oinarri teoriko desegoki batean oinarritzen zela konturatu gara).
- Berriro ere boroa fosfatoa baino eraginkorragoa dela ikus daiteke.
ONDORIOAK
Helburuak bete ditugun ikusi dugu:
- Ehun naturalak eta sintetikoak suaren aurrean duten erantzuna alderatzea.
-

Ehun ignifugoak egiteko estaldura tratamendu desberdinak (disoluzio desberdinak)
aztertzea.
Ikusi dezakegu helburuak bete direla. Ehun naturalak erresistentzia handiagoa erakutsi dute
suaren aurrean. Estaldura tratamenduak aztertuaz gain, proban jarri ditugu, alunbre eta
grafenoa disoluizoak funtzionatu ez diguten arren. Pentsatzen dugu, grafenoaren kasuan, ez
ditugula izan baliabide nahikoak disoluzio hau nanoeskalan manipulatzeko eta alunbrearen
kasuan, behar bada, ez digu disoluzioaren kontzentrazioarekin asmatu.
Eta hipostesiei erreparatuz:
- 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 baino (alumbrea,
borax-a).
Lehenengo hipotesia, lehenego helburuarekin dago lotuta eta guztiz bete da, esan bezala
sintetikoak urtu egiten zirelako eta honek gauzak arrisku gehiago edukitzea eraginez. Gure
bigarren hipotesia ez da bete, fosfato ester-amonioak funtzionatu izan digun arren borax
disoluzioak ere funtzionatu digulako.
Jantzietara bueltatuz, material sintetikoak ez ditugu batere gomendatzen, erretzerako
kasuan urtu eta zauri arriskutsuak eragin ditzakeelako. Naturalen artean, lihoa izan daiteke
hoberena sua hartzeko denbora gehiago behar duelako; baina ignifugoki tratatuta badaude
biak, zalantzarik gabe kotoia gomendatzen dugu.
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