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PROIEKTUAREN IZENBURUA : SOINUA eta ZARATA

Ikastetxea: Antoniano ikastetxea.
Egileak: Ane Cordero, Maitane Etxabe, Nuria Urquiola,Unai Manterola,

Abiapuntua
Ikastetxean,gelan,askotan gertatu izan zaigu,batez ere azterketa garaian edo konzentrazio
maila handia eskatzen duten ariketak egiten ari garenean,goiko solairuko gela bateko
ikasleek mahaiak edo aulkiak mugitzean, gure gelan,zarata entzutea.
Beste hainbeste gertatu izan zaigu alboko gelako ikasleek txalo jotzen edo ozen hitz egiten
dutenean.
Aipatutako kasu horietan, gure gelaz kanpo sortutako zarata,gelan bertan sortu izan balitz
bezala edo antzera  entzuten da.
Hortik etorri da gure buruhaustea, eta galdera hau egin diogu geure buruari  :
Zer egin daiteke ondoko gelako zarata,gure gelan,ez dadin horrenbeste entzun?
Erantzuna, jakina, honen antzeko zerbait izango dela:
Hormak edo paretak eta sabaia,zarata isolatuko duen materialez estaltzea.
Horren jakitun izanik, DBHko 2.mailako lau ikaslek zera pentsatu dugu : soinua
isolatzeko,gure inguruan ditugun materialen inguruko ikerketa bat egitea.
Horretarako, gure gela ordezkatuko duen maketa batean (egurrezko kaxa), soinua isola
dezaketen hainbat material desberdinak erabiliz, soinu mailari dagozkion probak eta
neurketak egingo ditugu.
Horren helburua da, eskuragarri ditugun materialetatik ( kartoia,kortxoa,......eta abar)
soinuaren isolatzailerik onena zein den jakitea da.

Hipotesia:
Gure artean eztabaidatzen egon ondoren,azkenean hauek izan dira hipotesiak:
Maitanek eta Anek,zera diogu : material bigunak izango direla isolatzalerik onenak
(goma,kartoia,kortxoa,porexpana).
Gelako hormak gogorrak dira, paretetako azulejuak ere gogorrak dira eta beste geletako
soinua pasatzen usten dute,horregatik pentsatzen dugu material bigunak hobeagoak izango
direla.

Nuriak, aldiz,material gogorrak (DM,Kontratxapa) hobeagoak izango direla dio, harriz
egindako eraikuntzetan,kanpoko,soinua ez dela hainbeste entzuten eta horregatik material
gogorrak,hobeagoak izango direla usten du.
Unaik ez dauka argi zein material izango den hobeagoa.

Ikerketa egiteko beharrezko materialen zerrenda:

+ Egurrezko kaxa bat,gure  gelaren maketa moduan ( 210 x 320 x 600 mm )
+ Soinu maila neurtzeko sonometroa
+ Maketaren hormak estaltzeko 20 mm-ko lodiera duten material hauetako  xaflak:



● Goma
● Kortxoa
● Porexpana
● Kartoia
● Zurezko kontratxapatua
● Egurretik eratorritako DMa

+ Material bakoitzetik,kaxaren hormak estaltzeko, neurri hauetako 6 pieza erabili ditugu
:

● 570 x 290 x 20 ( pieza bat)
● 570 x 180 x 20  (bi pieza)
● 530 x 255 x 20 ( pieza bat)
● 255 x 180 x 20 ( bi pieza )

+ Mailu txiki bat
+ Bihurkin bat

Hemen, erabili ditugun materialen argazkiak

Hormak estaltzeko 20 mm-ko xaflak              Maketa (kaxa) - mailua - sonometroa



Nola egin ditugun probak

1.urratsa
Maketaren barruko horma guztiak,20 mm-ko lodiera duten eta aldez aurretik neurrira moztu
ditugun  material bereko  xaflaz estali ditugu.

2.urratsa
Sonometroaren zunda, maketak duen zulotxo batetik sartu, maketaren barrualdean geldi
dadin.

3. urratsa
Egitura txiki baten bitartez, maketatik, beti distantzia berdinera eutsita dagoen mailua
askatu,maketaren hormetako bat,beti,leku berdinean,kolpa dezan.
Mailuak maketa kolpatzeko, bihurkin baten burdinazko zatia zulotxo batetik atera behar
da,horrela mailua aske gelditzen da eta maketa kolpatzen du.



4. urratsa
Mailuak maketaren horma kolpatzen duenean, sonometroak adierazten duen neurririk
handiena orri batean apuntatu.
Lau aldiz errepikatu prozedura hau.
Lau neurketa egin ditugu material mota  bakoitzarekin.
Erreferentzia modura, lehenengo lau neurketak, kaxa hutsik dagoela egin ditugu.
Ondoren, sei materialak erabili eta material  bakoitzeko lau neurketa egin ditugu.
Guztira 28 neurketa izan dira.

Egindako probetako neurketen bilketa (soinu maila dezibeliotan)

MATERIALA 1. froga 2. froga 3. froga 4. froga Batezbestek
oa

Kaxa hutsik 94,2 83,4 106,3 101,4 96,3

Goma 74,1 94,2 97,5 76,7 85,625

DM 80,5 75,9 80,6 73 77,5

Kartoia 84,1 89,9 76,8 78 82,2

Kontratxapa
tua

82,1 85,5 79 97,7 86,075

Porexpana 92,5 80,1 78,2 85,6 84,1

Kortxoa 74,1 78,2 83 79,4 78,7

Egindako frogetan ikusi ditugun akatsak

1. Ezin izan dugu lortu material guztiek (kortxoa-kartoia-DM-goma-kontratxapa-
porexpana) lodiera bera izatea.
Adibidez kontratxapa 18 mm-koa da, eta DMa, 19 mm-koa.

2. Maketaren barruko hormak estaltzeko piezak,batzuk,ikastetxean,kuterrez moztu
ditugu eta beste material batzuetako piezak haroztegi batetik makinaz moztuta ekarri
ditugu.

3. Makinaz moztutako piezen artean (maketan muntatu eta gero) ez da zirrikiturik
gelditzen, aldiz, kuterrez moztutakoen artean zirrikituak gelditzen dira eta horietatik
soinu uhinek “ihez“ egingo dute; horrek neurketen emaitzak aldatuko ditu.

4. Bihurkina kentzeko moduaren arabera mailuak jotzen duen kolpea eta sortzen duen
soinua ez da berdina izaten beti,horrek ere soinu mailaren neurketetan eragina izan
du.



ONDORIOAK

Neurketak egitean,zera konturatu gara, bihurkina kentzeko moduaren arabera soinu maila
asko aldatzen dela. Adibidez gomaren kasuan,neurketa txikienetik handienera 20 Db-ko
aldea dago. Antzera gertatzen da kontratxapatuarekin, neurketa txikienetik handienera 18
Db-ko desberdintasuna baitago. Berdintsu  gertatzen da kaxa hutsik dagoenean (18 Db).
Neurketetan gertatutako gorabeherak direla eta ondorioztatu dugu neurketak ez direla
fidagarriak eta erabaki dugu modu honetan egindako saiakeren emaitzak kontuan ez
hartzea, nahiz eta taulan adierazita egon.
Hori ikusi ondoren, beste saiakera bat egitea pentsatu dugu.Kasu honetan, soinua
sortzeko telefono mugikorra erabiliko dugu.

SAIAKERA BERRIA

Proba berri honetan erabili ditugun materialen zerrenda

+ Aurreko proban erabilitako egurrezko kaxa bera.
+ Soinu maila neurtzeko sonometro bera
+ Maketaren hormak estaltzeko,aurreko frogan erabilitako material berak

● Goma
● Kortxoa
● Porexpana
● Kartoia
● Zurezko kontratxapatua
● Egurretik eratorritako  DMa
●

+ Material bakoitzetik,kaxaren hormak estaltzeko, neurri hauetako 6 pieza erabili
ditugu :

● 570 x 290 x 20 ( pieza bat)
● 570 x 180 x 20  (bi pieza)
● 530 x 255 x 20 ( pieza bat)
● 255 x 180 x 20 ( bi pieza )

+ Telefono mugikorra.

Nola egin ditugun probak.

1. Maketaren barruko horma guztiak, 20 mm-ko lodiera duten eta aldez aurretik neurrira
moztu ditugun  material bereko  xaflaz estali ditugu.

2. Sonometroaren zunda maketak duen zulotxo batetik sartu, sonda maketaren
barrualdean geldi dadin.



3. Telefono mugikorra piztu, beti soinu berdina egiten duela (txistua), gehiengo
bolumenean jarri.
Telefonoa mugikorra kaxa gainean kokatu beti leku berdinean.
Telefono bera erabili dugu frogak egiteko.

4. Aurrez aipatutako sei material desberdinekin  launa neurketa egin.
Erreferentzia moduan,lehenengo lau neurketak, maketa, hutsik dagoela egin ditugu.
Neurketak egitean, sonometroak, adierazten duen neurririk txikiena hartu dugu
kontuan.
Guztira 28 neurketa egin ditugu.

Egindako probetako neurketen bilduma (soinu maila dezibeliotan)

MATERIA
LA

1. froga 2. froga 3. froga 4. froga Batezbest
ekoa

Jaitsiera

Kaxa
hutsik

86,2 86,4 86,1 86,7 86,35

Goma 59,5 60,4 59,7 60,1 59,9 -26,45

DM 58,1 58,7 58,5 59,2 58,6 -27,75

Kartoia 73,2 72,2 72,7 72,5 72,4 -13,95

Kontratxa
patua

60,4 60,8 60,6 61,1 60,7 -25,65

Porexpan
a

71,2 70,2 70,1 70,6 70,5 -15.85

Kortxoa 62,5 63 62,9 63,1 62,8 -23,55



Ondoko taulan,isolatzaileak, onenetik txarrenera  antolatu ditugu

Ordena Materiala Soinu mailaren
jaitsiera

1. DM -27,75

2. Goma -26,45

3. Kontratxapatua -25,65

4. Kortxoa -23,55

5. Porexpana -15.85

6. Kartoia -13,95

Egindako probetan ikusi ditugun akatsak

1.Ezin izan dugu lortu material guztiek (kortxoa-kartoia-DM-goma-kontratxapatua
porexpana) lodiera bera izatea.
Adibidez kontratxapatua 18 mm-koa da eta DMa, 19 mm-koa

2. Maketaren barruko hormak estaltzeko, pieza batzuk,ikastetxean,kuterrez moztu
ditugu, eta beste material batzuetako piezak aroztegi batetik makinaz moztuta ekarri
ditugu.

3.Makinaz moztutako piezen artean ( maketan muntatuta gero) ez da zirrikiturik
gelditzen, aldiz, kuterrez moztutakoen artean zirrikituak gelditzen dira eta horietatik
soinu uhinek  “ihez” egingo dute; horrek neurketen emaitzak aldako ditu.

ONDORIOAK.

Saiakera berri honetan garbi ikusten da ,ez daudela lehenengo saiakeran zeuden
gorabeherak, eta neurketa hauek ontzat eman ditugu
Datu haorietan oinarrituz, ikusten dugu,guk aukeratutako materialetan, isolamenduari
dagokionez, batzuetatik besteetara ez dagoela desberdintasun handirik.
Gure neurketetan oinarrituta soinua isolatzeko materialik onena DMa (zuretik eratorria)
dela ikusten dugu,baina goma,kontratxapatua eta kortxoa ere DMaren parekoak direla esan
dezakegu.
Kaxa (maketa) hutsik dagoela, barruan dagoen soinuaren, batezbesteko, maila 86,5Db-koa
da eta hormak DMarekin estali eta gero 58,6 Db -ra jeitsi da,hau da, 27,75 Db gutxiago.
Aldiz hormak kartoiarekin estali eta gero, 72,4 Db adierazi ditu sonometroak, hau da
13,95-eko jaitsiera.
Guk aukeratutako materialetatik, kartoia, isolatzailerik txarrena dela ikusten dugu.
Eta honekin proiektu amaitutzat ematen dugu.


