
���������	�
���

����������	��
��	����

����������	���
�
����	��������
����������	���

�
����	��������



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Proiektuaren bultzatzaileak 

 
   

 

 Laguntzaileak 

 
 

 Hizkuntz koordinazioa 

 
 

LANBIDE EKIMENA  LANBIDE EKIMENA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Egilea(k):  HOSTEINS UNZUETA, Ana 
 

Zuzenketak: Elhuyar Hizkuntz zerbitzuak 

 

Maketa: Itziar Etxabe 

Azalaren diseinua: Naiara Beasain 

 
2006an prestatua 

 



Saiakuntza fisikoak 

LANBIDE EKIMENA      
I

 

Aurkibidea 
 

 
11..  MMAATTEERRIIAALLEENN  ZZIIEENNTTZZIIAANN  MMUURRGGIILLTTZZEENN ...................................................................................................................................................................................... 33  

11..11  SSaarrrreerraa .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 33  

11..22  MMaatteerriiaallaakk  hhiissttoorriiaann ........................................................................................................................................................................................................................................ 33  

11..33  MMaatteerriiaall  mmoottaakk........................................................................................................................................................................................................................................................ 33  

  MMaatteerriiaall  nnaattuurraallaakk................................................................................................................................................................................................................................ 33  

  MMaatteerriiaall  ssiinntteettiikkooaakk .......................................................................................................................................................................................................................... 44  

11..44  MMaatteerriiaalleenn  aarrtteekkoo  lleehhiiaa .............................................................................................................................................................................................................................. 66  

11..55  MMaatteerriiaalleenn  pprrooppiieettaatteeaakk............................................................................................................................................................................................................................ 77  

  PPrrooppiieettaattee  kkiimmiikkooaakk.......................................................................................................................................................................................................................... 77  

  PPrrooppiieettaattee  eelleekkttrriikkooaakk.................................................................................................................................................................................................................... 77  

  PPrrooppiieettaattee  mmaaggnneettiikkooaakk ............................................................................................................................................................................................................ 88  

  PPrrooppiieettaattee  tteerrmmiikkooaakk ...................................................................................................................................................................................................................... 99  

  PPrrooppiieettaattee  mmeekkaanniikkooaakk............................................................................................................................................................................................................ 1111  

  ZZeennttzzuummeenn--pprrooppiieettaatteeaakk ...................................................................................................................................................................................................... 1133  

  PPrrooppiieettaattee  eekkoollooggiikkooaakk............................................................................................................................................................................................................ 1133  

11..66  MMaatteerriiaalleenn  eennttsseegguuaakk .............................................................................................................................................................................................................................. 1144  

  EEzzaauuggaarrrrii--eennttsseegguuaakk .................................................................................................................................................................................................................. 1144  

  PPrrooppiieettaattee  mmeekkaanniikkooeenn  eennttsseegguuaakk........................................................................................................................................................................ 1144  

  KKoonnffoorrmmaazziioo--eennttsseegguuaakk ........................................................................................................................................................................................................ 1166  

  AAkkaattss--eennttsseegguuaa .................................................................................................................................................................................................................................. 1177  

11..77  MMaatteerriiaalleenn  eerraabbiilleerraa  eettoorrkkiizzuunneeaann........................................................................................................................................................................................ 1177  

11..88  BBiibblliiooggrraaffiiaa................................................................................................................................................................................................................................................................ 1199  

22..  EENNTTSSEEGGUU  FFIISSIIKKOOAAKK .................................................................................................................................................................................................................................................. 2200  

22..11  SSaarrrreerraa .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2200  

22..22  AAnnaalliissii  tteerrmmiikkooaa ................................................................................................................................................................................................................................................ 2200  

  OOrrookkoorrttaassuunnaakk...................................................................................................................................................................................................................................... 2200  

  PPuunnttuu  kkrriittiikkooaakk  ddeetteerrmmiinnaattzzeeaa  mmeettooddoo  ddiillaattoommeettrriikkooaa  eerraabbiilliizz.................................................................................... 2200  

  PPuunnttuu  kkrriittiikkooaakk  ddeetteerrmmiinnaattzzeeaa  aannaalliissii  tteerrmmiikkooaa  eerraabbiilliizz ........................................................................................................ 2222  

22..33  AAkkaattss  eennttsseegguuaa.................................................................................................................................................................................................................................................. 2277  

  OOrrookkoorrttaassuunnaakk...................................................................................................................................................................................................................................... 2277  

22..44  BBiibblliiooggrraaffiiaa................................................................................................................................................................................................................................................................ 3366  



Saiakuntza fisikoak 

LANBIDE EKIMENA      
II

  

PPAAPPEERREEAANN  EEGGIITTEENN  DDIIRREENN  EENNTTSSEEGGUU  FFIISSIIKKOOAAKK  

 

33..  PPAAPPEERRAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK ...................................................................................................................................................................................................................... 3377  

33..11  NNoorrmmaalliizzaazziiooaa...................................................................................................................................................................................................................................................... 3377  

33..22  EErrrroorreeeenn  eettaa  eemmaaiittzzeenn  ssaakkaabbaannaattzzeeaarreenn  aarrrraazzooiiaakk .................................................................................................................................. 3388  

33..33  PPaappeerraarreenn  mmaakkiinnaa--nnoorraabbiiddeeaa  eettaa  zzeehhaarrkkaakkoo  nnoorraabbiiddeeaa.................................................................................................................... 3388  

33..44  PPaappeerraarreenn  ggaaiinnaallddeeaa  eettaa  aazzppiiaallddeeaa .................................................................................................................................................................................. 4400  

33..55  HHeezzeettaassuunnaa  ppaappeerraarreenn  eeggookkiittzzaappeenneeaann .................................................................................................................................................................... 4411  

44..  PPAAPPEERRAARREENN  IITTXXUURRAARRII  BBUURRUUZZKKOO  EENNTTSSEEGGUUAAKK .................................................................................................................................................... 4433  

44..11  OOrrrriiaarreenn  ffoorrmmaazziiooaa ...................................................................................................................................................................................................................................... 4433  

44..22  ZZiikkiinnttaassuunnaa .............................................................................................................................................................................................................................................................. 4444  

44..33  EEnnttsseegguu  ffiissiikkooaakk .............................................................................................................................................................................................................................................. 4444  

44..44  PPrrooppiieettaattee  eettaa  eennttsseegguu  kkiimmiikkooaakk ............................................................................................................................................................................................ 4477  

44..55  ZZaahhaarrttzzeeaa .................................................................................................................................................................................................................................................................. 4477  

55..    IIZZAAEERRAA  OORROOKKOORRRREEKKOO  EENNTTSSEEGGUU  FFIISSIIKKOOAAKK................................................................................................................................................................ 4488  

55..11  GGrraammaajjeeaa.................................................................................................................................................................................................................................................................... 4488  

  GGrraammaajjeeaann  eerraaggiitteenn  dduutteenn  aallddaaggaaiiaakk................................................................................................................................................................ 4488  

  GGrraammaajjeeaarreenn  nneeuurrkkeettaa ............................................................................................................................................................................................................ 4488  

  GGrraammaajjeeeenn  bbaalliiooaakk ........................................................................................................................................................................................................................ 4499  

55..22  LLooddiieerraa .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 4499  

  LLooddiieerraarreenn  nneeuurrkkeettaann  eerraaggiinnaa  dduutteenn  aallddaaggaaiiaakk ................................................................................................................................ 4499  

  LLooddiieerraann  eerraaggiinnaa  dduutteenn  aallddaaggaaiiaakk.......................................................................................................................................................................... 5500  

  LLooddiieerraarreenn  nneeuurrkkeettaa .................................................................................................................................................................................................................... 5500  

  PPaappeerr  mmootteenn  llooddiieerraa.................................................................................................................................................................................................................... 5500  

55..33  PPuuzzttuuttaassuunnaa .......................................................................................................................................................................................................................................................... 5511  

  PPuuzzttuuttaassuunneeaann  eerraaggiitteenn  dduutteenn  aallddaaggaaiiaakk.................................................................................................................................................... 5511  

  PPuuzzttuuttaassuunnaarreenn  bbaalliiooaakk.......................................................................................................................................................................................................... 5511  

  



Saiakuntza fisikoak 

LANBIDE EKIMENA      
III

66..    PPRROOPPIIEETTAATTEE  MMEEKKAANNIIKKOOAAKK  EETTAA  EERRRREESSIISSTTEENNTTZZIIAAKKOOAAKK .................................................................................................................... 5522  

66..11  TTrraakkzziiooaarreekkiikkoo  eerrrreessiisstteennttzziiaa ...................................................................................................................................................................................................... 5522  

  EEtteenndduurraa--kkaarrggaa .................................................................................................................................................................................................................................. 5522  

  HHaauussttuurraa--lluuzzeerraa.................................................................................................................................................................................................................................. 5544  

  TTrraakkzziioo--iinnddiizzeeaa.................................................................................................................................................................................................................................... 5544  

  LLuuzzaappeennaa .................................................................................................................................................................................................................................................... 5555  

  HHaauussttuurraa--llaannaa,,  TTEEAA  eettaa  TTEEAA  iinnddiizzeeaa ................................................................................................................................................................ 5555  

66..22  TTrraakkzziiooaarreekkiikkoo  eerrrreessiisstteennttzziiaa  eeggooeerraa  hheezzeeeettaann .............................................................................................................................................. 5566  

66..33  LLeehheerrkkeettaarreekkiikkoo  eerrrreessiisstteennttzziiaa .................................................................................................................................................................................................. 5566  

66..44  UUrrrraadduurraarreekkiikkoo  eerrrreessiisstteennttzziiaa ...................................................................................................................................................................................................... 5577  

66..55  TToolleesstteeaarreekkiikkoo  eerrrreessiisstteennttzziiaa ...................................................................................................................................................................................................... 5599  

66..66  ZZuurrrruunnttaassuunnaa ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6600  

66..77  BBiibblliiooggrraaffiiaa................................................................................................................................................................................................................................................................ 6611  

 

77..  PPRRAAKKTTIIKKAAKK..  PPAAPPEERREEAANN  EEGGIITTEENN  DDIIRREENN  SSAAIIAAKKUUNNTTZZAA  FFIISSIIKKOOAAKK ............................................................................................ 6622  



LANBIDE EKIMENA   
 

1 

SSAAIIAAKKUUNNTTZZAA  

FFIISSIIKKOOAAKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANBIDE EKIMENA   
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan hau lau unitatez osaturik dago. Unitate horietako bi, “Materialen zientzian murgiltzen” eta 

“Entsegu fisikoak”, Analisia eta Kontrola goi-mailako heziketa-zikloari dagozkio. Beste biak, ordea, 

“Paperean egiten diren entsegu fisikoak” eta entsegu horiei dagozkien “Praktikak”, ziklo horretan 

erabiltzeaz gain, beste heziketa-ziklo batzuetarako ere balio dute; hain zuzen, goi- eta erdi-

mailako Oregintza eta Papergintza zikloetarako. 
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1 MATERIALEN ZIENTZIAN MURGILTZEN 
 

1.1 Sarrera 
 
Unitate didaktiko honen helburua materialen munduan sartzea eta horiek gehiago ezagutzea da. 

Horretarako, materialen propietateak eta horietan egiten diren entsegu motak aztertuko ditugu. 

 

1.2 Materialak historian 
 

Gure arbasoek erabilitako materien hondakinak dira gaur egun identifika daitezkeen giza aztarnarik 

zaharrenak. 

 

Hominizazioa hasi zela esateko erabiltzen den irizpideetako bat materialak identifikatzeko gaitasuna 

da; alegia, zenbait hominidok inguruan zituzten materialek berezko funtzioa ez ezik beste funtzio bat ere 

bete zezaketela konturatzeko zuten gaitasuna. Adibide gisa honako hauek aipa ditzakegu: zuhaitz baten 

adarra bastoi bihurtzea eta harria eta adarra aizkora bihurtzea. Hau da, lehen hominidoak ohartu ziren 

materia transforma zitekeela, izatez duen funtzioaz gain beste funtzio batzuk izateko. 

 

Hala, Paleolitoan, harlanduz egindako lanabesak erabiltzen zituzten gizakiek; Neolitoan, berriz, harri 

leunez egindako lanabesak.  

 

Analogiaz, fabrikatutako materialen bidez, lehenengo, Brontze Aroa, eta ondoren. Burdin Aroa 

identifikatzen dira. 

 

Gaur egun informazioa jaso, bidali edo/eta metatzeko erabiltzen diren gailuak kontuan harturik, silizi-

oaren garaian gaudela esaten da, hori baita informazioaren tratamendurako erabiltzen diren mikroproze-

sadoreen osagarri nagusietako bat. 

 

1.3 Material motak 
 

Materialen sailkapena egiteko, irizpide anitz har daitezke. Sailkapenen arteko bat hauxe da: alde 

batetik, material naturalak, eta, bestetik, sintetikoak. 

 

 Material naturalak 
 

Material naturalak naturan daudenak dira; oinarrizko materialak dira. Gainerako materialak lortzeko, 

haien konbinazioak egin behar dira. Material naturalen artean, egurra, artilea, espartzua, buztina, ikatza, 

burdina, kobrea, gas naturala, petrolioa, etab. daude. 
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Maiz, baliabide natural edota lehengai izena ere hartzen dute. Horietako asko berriztagarriak dira. Hau 

da, materialen erabilera kontrolatzen bada, ez dago agortzeko arriskurik. Horien artean kotoia, egurra, 

artilea, etab. daude. 

 

Material naturalen artean berriztaezinak ere badaude, hala nola petrolioa, ikatza, metalak, etab. Ma-

terial horiek eratzeko, naturak urteak eta urteak behar izan zituen eta, horren ondorioz, gaur egun kanti-

tate txikian daude eskuragarri. 

 

Urteak igaro ahala, mineralak azkarrago topatzeko teknikak hobetu ditu gizakiak, baina horiek ere 

egunen batean agortu egingo dira. Hori dela eta, produktu berriztagarriak erabiltzea komeni da; eta 

horretarako aukerarik ez badago, berriztagarriak ez direnak erabili behar ditugunean, erantzukizunez 

erabiltzea da egokiena. 

 

Ingurumena zaintzeko eta baliabide berriztagarriak aurrezteko era egoki bat birziklatzea da; horrela, 

gastuak ere murrizten dira. Papera birziklatzen denean, adibidez, gehiegizko baso-soiltzea saihesten da; 

era berean, aluminioa birziklatzean, produkzioaren kosteak erdira gutxitu daitezke, aluminioa bauxita 

mineraletik ateratzeko egiten den produkzioarekin alderatzen bada. 

 

 Material sintetikoak 
 

Gizakiak sortutakoak dira, eta aldez aurretik prestatutako erreakzio kimikoen emaitzak dira. Erreakzio 

horien bidez, hasieran naturalak ziren materialak eraldatu eta guztiz berriak diren materialak sortzen dira. 

Adibidez, petrolioa plastiko edo bestelako eratorri bihur daiteke. 

 

Gaur egungo gizarteak gero eta propietate hobeagoko materialak eskatzen ditu. Horregatik, orain arte 

inoiz ikusi ez diren baina merkatuaren eskakizunetara hobeto egokitzen diren materialak sortu behar izan 

dituzte ikertzaileek. Kautxu sintetikoaren sorrera da horren adibide bat. Bigarren Mundu Gerran, kautxu 

natural asko behar zen, militarren autoen gurpilak egiteko. Hainbeste kautxu lortzea ezinezkoa zenez, 

ikertzen hasi ziren, kautxu naturalak baino propietate hobeak zituen kautxu sintetikoa lortu arte. 

 

Material sintetikoek geroz eta aplikazio gehiago dituzte arlo gehienetan, hala nola medikuntzan, 

aeronautikan, etab. 

 

Oro har, ingeniaritzarako materialak lau talde handitan bana daitezke: 

 

 Material zeramikoak 

 Plastikoak eta polimeroak 

 Zuntzak eta zura 

 Metalak 
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Ariketa 
 

Ingeniaritzan erabiltzen den sailkapena kontuan harturik, talde bakoitzaren ezaugarriak zein diren 

adierazi: zein material sar daitekeen talde bakoitzean, bakoitzaren propietate nagusiak, erabilera, etab. 
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1.4 Materialen arteko lehia 
 

Gauza orotarako erabil daitekeen materialik ez da oraindik sortu. Aplikazio bakoitzak propietate kon-

kretu batzuk dituen material baten erabilera hobesten du. Horrela, ingeniariek zein diseinugileek mate-

rialen abantailak eta eragozpenak aztertu behar dituzte, eta, horren arabera, egokiena hautatu. Aplikazio 

batentzat ondoen egokitzen den materiala hautatzean, kontuan hartu behar dira zenbait alderdi: 

 

a) Materialaren kostua 

Oso kontuan hartzekoa da produktu baten bukaerako prezioaren herena edo erdia hasierako mate-

rialarena dela. Horregatik, merkatuan beste produktuen prezioarekin lehian egotea nahi badugu, oso 

garrantzitsua da alderdi hau. 

 

b) Garraioa 

Zenbaitetan, oinarrizko materialaren garraioak asko handitzen du bukaerako produktuaren kostua, eta 

produktuak lehiakorra izateari uzten dio. Horregatik, ahal izanez gero, oinarrizko materiala transformazioa 

egingo den lekutik gertu erostea komeni da, gastu horiek murrizteko. 

 

c) Kalitatea 

Etengabeko sortzen direnez material berriak, fabrikatzaileak behartuta daude haien propietateak eten-

gabe ikertzera eta ebaluatzera; izan ere, sortutako material berri horietako baten propietateetako bat 

produktu jakin batean aplikatzeko ezin hobea izan daiteke. Kasu horretan, fabrikatzaileak kontsumitzaileen 

lehentasunak kontuan izan beharko ditu, baita ingurumenean dituen eraginak ere. 

 

d) Eskuragarritasuna 

Garrantzitsua da oinarrizko materiala edo ezaugarri berak dituen materiala noiznahi eskura izatea. 

 

e) Aplikaziorako gaitasuna 

Material konkretu bat erabiliz nahi den objektua fabrikatu ondoren, ezinbestekoa izango da haren gai-

nean eragingo duten esfortzuak jasan ditzan. Hori guztia, noski, materialaren propietateetan zein forman 

inolako aldaketarik izan gabe. Propietateek berdinak izaten jarraituko dutela ziurtatzeko, propietateen 

ikerketa egitea da zuzenena. 
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1.5 Materialen propietateak 
 

Materialen propietateak materialak definitzen dituzten ezaugarriak dira. Hauexek aztertuko ditugu: 

 

 Propietate kimikoak 

 Propietate elektrikoak 

 Propietate magnetikoak 

 Propietate termikoak 

 Propietate mekanikoak 

 Zentzumen-propietateak 

 Propietate ekologikoak 

 

 Propietate kimikoak 
 

Material batek dituen funtsezko propietate kimikoak egonkortasun kimikoa eta korrosibotasuna dira. 

 

 Egonkortasun kimikoa: material batek deskonposatzeko edo beste batekin erreakzionatzeko 

kanpo-eragile baten beharra duen ala ez neurtzen duen propietatea da. Kanpo-eragileak beroa, 

lana edo elementu kimiko aktibatzaileak izan daitezke, eta materialak horien beharra duenean, 

egonkorra dela esaten da. 

 Korrosibotasuna: ura, azidoak eta bestelako kanpo-eragileak direla medio material baten 

ezaugarriak okerragotzen direnean gertatzen da korrosioa. Aldaketa hori erreakzio kimikoen 

bidez gerta daiteke, edo materiala osatzen duten osagaietako bat kanpoko elementuren batekin 

kontaktuan jartzean disolbatzen denean. 

 

 Propietate elektrikoak 
 

Material bat definitzen duten propietate elektrikoak erresistibitate elektrikoa eta eroankortasun elek-

trikoa dira. 

 

 Erresistibitate elektrikoa ( ρ ): material bakoitzak korronte elektrikoa bere barnetik igarotzeari 

jartzen dion oztopoaren neurria da. Luzera 1 cm-koa eta azalera 1cm2-koa duen material batek 

duen ohm (Ω) kantitatea da erresistibitatea: 

 

[ ] cmcm /. 2Ω=ρ  
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 Eroankortasun elektrikoa (σ): erresistibitate elektrikoaren alderantzizko propietatea da, alegia, 

elektroiak materialetan zenbateko erraztasunarekin mugitzen diren adierazten du. Hau da, elek-

troiak zenbat eta askeago mugitu materialean zehar, orduan eta handiagoa izango da eroankor-

tasun elektrikoa. Propietate hau materialak aske dituen elektroien edo dituen hutsuneen funtzioa 

da. Erresistibitatearen alderantzizko balioa du: 

 

[ ]
cmcm

cm
.
1

. 2 Ω
=

Ω
=σ  

 

MATERIALA EROANKORTASUN 
ELEKTRIKOA, σ (1/cm · Ω) 

Zilarra 
Kobrea 

Aluminioa 
Altzairu herdoilgaitza 

Grafitoa 
Leihoetako beira 

Borosilikatatutako beira 
Mika 

Polietilenoa 

6,30 ·105 
5,85 · 105 
3,50 · 105 
0,14 · 105 

1 · 103 
2 · 10-7 

10-12tik 10-17ra 
10-13tik 10-17ra 
10-17tik 10-19ra 

 

Adierazitako taulan zenbait materialen eroankortasun elektrikoaren balioak ikus daitezke, eroankor-

tasun handitik txikira ordenaturik. 

 

 Propietate magnetikoak 
 

Propietate magnetikoak dira kanpoko eremu magnetiko baten eraginpean aldaketak jasaten dituzten 

propietate fisikoak. Materialak, oro har, hiru eratakoak izan daitezke: ferromagnetikoak, diamagnetikoak 

edo paramagnetikoak: 

 

 Material ferromagnetikoak: material horiek tenperatura jakin bat baino baxuagoan badaude, kanpoko 

eremu magnetiko baten eraginpean jartzean magnetizatu egiten dira, hau da, eremu magnetiko handi 

bat bereganatzen dute; eremua desagertutakoan, berriz, imantazioa mantentzeko ahalmena dute. 

Material ferromagnetikoak ezin dira edozein tenperaturatan magnetizatu. Imantazioa ahalbidetzen 

duen gehienezko tenperatura dute, Curie tenperatura izenekoa; tenperatura hori gaindituz gero, ezin 

dira imantatu. Material talde honetan, burdina, nikela eta kobrea dira nagusiak. 

Ferromagnetikoak ez diren materialek, hau da, eremu magnetiko baten eraginpean imantazioa jasaten 

ez duten materialek, aldaketak jasan ditzakete eremu magnetiko sendo baten eraginpean. Jasaten 

dituzten aldaketen arabera, diamagnetikoak edo paramagnetikoak izan daitezke. 
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 Material diamagnetikoak: material horiek kanpoko eremu magnetiko handi baten eraginpean jar-

tzean, bere baitan eremu-lerroak induzitzen dira, sortu dituzten kanpo-eremuarekiko kontrako noranz-

koa dutenak. Horrela, diamagnetikoak dira elektroi guztiak bikoteka dituzten sistema molekularrak eta 

orbitalak guztiz beteak dituzten sistema ionikoak. Horien artean kobrea, zilarra eta ura daude. 

 

 Material paramagnetikoak: kanpoko eremu magnetiko handi baten eraginpean jartzean material 

horien baitan induzitzen diren eremu-lerroek kanpoko eremuaren noranzko bera dute. Aluminioa, 

eztainua eta platinoa material paramagnetikoak dira, beste batzuen artean. 

 

Metal bat paramagnetikoa edo diamagnetikoa den jakiteko, metal horrekin egindako xafla bat eremu 

magnetiko sendo baten eraginpean jartzen da. Horrela, materiala paramagnetikoa bada, lerroen norabide 

berean orientatuko da: 

 

 

 

 

 

 

Materiala diamagnetikoa bada, ordea, eremu-lerroekin elkarzut izan arte orientatuko da: 

 

 

 

 

 

 

Material diamagnetikoek zein paramagnetikoek ez dute garrantzi handirik magnetismoaren ikuspun-

tutik; material ferromagnetikoek, ordea, aplikazio anitz dituzte, hala nola motor eta sorgailu elektrikoetan, 

anplifikadoreetan, memoria elektronikoetan, zinta magnetikoetan, etab. 

 

 Propietate termikoak 
 

Materialen propietate termikoak bero espezifikoa, bero-zabalkuntza, fusio-tenperatura eta fusio-bero 

sorra dira. 

 

 Bero espezifikoa (Ce): edozein materialen masa unitatearen tenperatura gradu zentigradu bat 

igotzeko behar den bero kantitatea da bero espezifikoa; alegia, material baten gramo batek 

tenperatura gradu zentigradu bat igotzeko behar duen energia da. 

 

[Ce]=cal/(ºC.g) 



Analisia eta Kontrola 
 

LANBIDE EKIMENA   
 

10 

 

Ur gramo baten tenperatura 1 ºC igotzeko, 1 cal-ko beroa aplikatu behar zaio. Uraren bero 

espezifikoa, beraz, 1 
Cg

cal
.º

 da. 

 

 Bero-zabalkuntza: tenperatura aldatzean materialen dimentsioan gertatzen diren aldaketak 

adierazten ditu. Bero-zabalkuntza hiru eratara adierazten da, piezaren egitura geometrikoaren 

arabera: 

 

a) Zabalkuntza linealeko koefizientea (α)  

 

tl
l
∆
∆

=
.

α  

 

∆l luzera-aldaketa da, l, materialaren luzera, eta ∆t, luzera-aldaketa gertatu den denbora-

tartea. 

 

b) Gainazal-zabalkuntzako koefizientea (β) 

 

tS
S
∆

∆
=

.
β  

 

∆S azalera-aldaketa da, S, azalera, eta ∆t, azalera-aldaketa gertatu den denbora-tartea. 

 

c) Zabalkuntza kubikoko koefizientea (γ)  

 

tV
V
∆

∆
=

.
γ  

 

∆V bolumen-aldaketa da, V, materialaren bolumena, eta ∆t, bolumen-aldaketa gertatu den 

denbora-tartea. 

 

 Eroankortasun termikoa (K): material baten barnean bero-hedapenaren intentsitatea nolakoa 

den adierazten du . 

Korronte elektrikoarekin gertatzen den bezala, elektroiek transmititzen dute beroa. Horren ondo-

rioz, eroale elektriko onak diren materialak eroale termiko onak ere badira, hau da, eroankortasun 

termiko handia dute. Beheko taulan, zenbait materialen eroankortasun termikoa (K) adierazten da. 
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MATERIALA K (cal/cm.s.ºK) 

Aluminioa 
Altzairua 

Beira 
Burdina 

Karbonoa (diamantea) 
Kobrea 

Potasio kloruroa 
Sodio kloruroa 

Zilarra 

0,53 
0,12 

0,0019 
0,18 
1,50 
0,94 

0,017 
0,017 
1,00 

 

 Fusio-tenperatura: material bat, beroaren eraginez, egoera solidoan egotetik egoera likidora 

pasatzen den tenperaturari deritzo. Egoera-aldaketa gertatzen ari denean, materialaren tenpera-

tura konstantea da; egoera-aldaketa bukatu ondoren, tenperaturak igotzen jarraitzen du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fusio-bero sorra: material batek, bere fusio-tenperaturara iristean, egoera solidoan egotetik 

egoera likidora igarotzeko xurgatu beharreko bero kantitateari deritzo. 

Demagun -8 ºC-tan hauspeakin-ontzi batean dagoen izotz puska bat metxero batekin berotzen 

dela. Hasiera batean behatzaileak ez du ezer ere sumatzen, izotzaren tenperatura 0 ºC-ra iritsi arte 

igotzen baita –baldin eta atmosfera bateko presiopean badago–. Ondoren, izotza urtzen hasten 

dela ikusiko du, hau da, fusio-tenperaturara iritsi dela; tenperatura neurtzerik balego, tenperatura 

konstantea dela ikusiko luke. Izotza urtu arte igaro den denboran, beroa xurgatzen joan da. Urtzen 

hasi eta bukatu arte xurgatu duen bero hori guztia izango da fusio-bero sorra. 

 

 Propietate mekanikoak 
 
Materialen propietate mekanikoak, besteak beste, elastikotasuna, plastikotasuna, isurpenarekiko 

erresistentzia, gogortasuna eta erresilientzia dira. 

T(ºC) 

Q(cal) 

Bero sorra
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 Elastikotasuna: tentsioa kendu ondoren jatorrizko neurrietara itzultzeko zenbait materialek 

duten propietatea da. 

 Plastikotasuna: kondizio egokietan material batek portaera plastikoa izateko duen tasuna da. 

Propietate hori duten materialei elastikotasun-mugaz goitiko tentsioak ezartzen zaizkienean, 

deformazio iraunkorrak gertatzen zaizkie, eta ez dute berriro hartzen aldez aurretik zuten forma. 

Metalen ezaugarririk garrantzizkoenetakoa da plastikotasuna, hau da, deformazio plastikoak 

izateko gaitasuna. Metalen deformaziozko konformazio mota guztiak propietate horretan 

oinarritzen dira. Metaletan egiten diren deformaziozko konformazio moten artean aipagarrienak 

dira estanpazioa, prentsatzea, enbutizioa, ijezketa, forjaketa, trefilaketa eta estrusioa. Txirbil-

harroketako mekanizazio mota guztiak ere plastikotasuna aprobetxatuz egiten dira. 

 Isurpenarekiko erresistentzia: tentsioa kendu ondoren, jatorrizko neurritara ez bueltatzeko, 

material batean egin behar den indarra adierazten du. 

 Trakzioarekiko erresistentzia: material batek hautsi gabe jasan dezakeen gehieneko trakzio-

esfortzua da. 

 Bihurdurarekiko erresistentzia: material batek hautsi gabe jasan dezakeen gehieneko 

bihurdura-esfortzua da. 

 Nekearekiko erresistentzia: materialek esfortzu errepikatuekiko duten erresistentzia da. 

Esfortzu horiek gehieneko eta gutxieneko balio batzuen artean dabiltza, eta materiala bere 

gehienezko erresistentziara iritsi baino lehen puskatzea lortzen dute. 

 Gogortasuna: material batek beste batzuek marratu ez dezaten ezartzen duen eragozpena 

adierazten du. Propietate honek adierazten digu materialak agente urratzaileekiko duen 

higadura-erresistentzia zer nolakoa izan daitekeen. Agente urratzaile horiek materiala 

marruskaduraz higatzen duten elementu latzak dira, adibidez, uretan doazen hondar aleak, 

paper-orean dauden zuntzak, etab. 

 Hauskortasuna: deformazio plastiko nabaririk gabe hausteko joera da. 

 Zailtasuna: material batek puskatu baino askoz lehenago deformatzeko duen gaitasuna da. 

 Erresilientzia edo talkarekiko erresistentzia: material batek apurtu gabe talkak jasateko duen 

erresistentzia da. 

 Harikortasuna: metal batek edo aleazio batek hari bihurtzeko duen erraztasuna da. 

 Xaflagarritasuna: norabide guztietan deformatzeko gaitasuna da. Ijezketa edo forjaketa bidez 

metalek xafla mehe bihurtzeko duten propietatea da. 

 

Propietate horiek guztiak ondo ezagutzea ezinbestekoa da, teknikoki bateraezinak diren zenbait termino 

analogo baitago. Horrela, material bat puskatzeko trakzio-indar handia egin behar bada, erresistentzia 

handikoa dela esan ohi da. Material bera erresistentzia handikoa izanik, zaila edo hauskorra izan daiteke: 

zaila da hautsi baino lehen deformazio elastikoa jasaten duenean, eta hauskorra, deformazioa jasaten ez 

duenean. 
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 Zentzumen-propietateak 
 
Zentzumenen bidez atzematen diren propietateak sartzen dira talde honetan. Propietate horiek, itxu-

rarekin bakarrik, materialaren lehen identifikazioa egiteko aukera ematen dute. 

 
Hona hemen zentzumen-propietateak: 

 
 Gainazal-akabera eta egitura: material zatiaren gainazala latza edo leuna den adierazten du. 

 Pisu espezifikoa: materialak bolumen unitateko duen pisua da. Normalean kgf/dm3-tan adie-

razten da. 

 Propietate optikoak: opakotasuna eta gardentasuna, kanpoko kitzikadura termiko edo elektriko 

baten eraginez duten lumineszentzia, etab. 

 Propietate akustikoak: materialen sonoritatea dute oinarri. 

 Usaimen-propietateak: material guztiek usain jakin bat dute. Material horietako batzuetan bes-

teetan baino errazago atzematen da; adibidez, naftalinan eta zenbait zuretan. 

 
 Propietate ekologikoak 

 
Azken urte hauetan, ezaugarri ekologikoek garrantzi handia hartu dute produktuen diseinuan. Hori dela 

eta, gaur egun material bat erabat baztertua gera daiteke baldin eta hura lortzea edo erabiltzea ez bada 

eraginkorra ingurumenarekiko. Edo alderantziz, propietate ekologikoak direla eta, produktua egiteko hauta 

daiteke, tradizioz baztertua izan arren. 

 
Propietate horiek kontuan hartzen dute material bat erabiltzeak edo lortzeak ingurumenarekiko eragiten 

duen kaltea. Kalte horiek kutsadura atmosferikoa, baliagarriak ez diren hondakinen sorrera eta energia ez-

berriztagarrien erabilera dira, besteak beste. Produktuaren balio-bizitza amaitzen denean, bestalde, 

berreskuratu eta birziklatu ahal izatea hobesten da. 

 
Neurri horiek guztiak ezinbestekoak dira bizi-garapen jasangarria nahi bada, hau da, baliabide be-

rriztagarrien eta giza beharren arteko oreka nahi bada. 

 
1.6 Materialen entseguak 
 
Material baten portaerari buruzko espezifikazio hobeak nahi izanez gero, ezinbestekoa da haren pro-

pietateen deskribapen kuantitatiboa edukitzea. Horretarako, zenbait entsegutara jo beharko da. Entsegu 

horiek lau taldetan bana daitezke: 

 
 Ezaugarri-entseguak 

 Propietate mekanikoen entseguak (entsegu suntsitzaileak) 

 Konformazio-entseguak (entsegu teknologikoak) 

 Akats-entseguak (entsegu ez-suntsitzaileak) 
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 Ezaugarri-entseguak 
 

Entsegu horien bidez, materialaren konposizioa eta egitura aztertu eta zehazten da, alde batetik, eta 

haren analisi termikoa eta eraketa-analisia, bestetik. 

 

 Konposizio-entsegua: material jakin baten konposizio zehatza determinatzen den entsegu 

kimikoa. 

 Egitura-entseguak: entsegu hauei esker, materialaren barne-egitura nolakoa den jakin dezakegu, 

bai zuntzaren forma (makrografia), bai kristalena edo aleena ere (mikrografia). 

 Analisi termikoa: materialaren ezaugarri-tenperaturak determinatzen dira, hau da, fusio-tenpe-

ratura, hasiera eta bukaerako solidotze-tenperaturak edo solidotze-puntuak, barne-egituraren 

aldaketa-tenperatura, etab. 

 Eraketa-entsegua (metalografia): entsegu honen bidez, materialaren eraketan parte hartzen 

duten zenbait elementu kimikoren presentzia baieztatzen da, hau da, desiragarria edo baztergarria 

den osagai baten presentziaren berri ematen da. Sufrea, adibidez, normalean ez da nahi izaten. 

Entsegu mota honen bidez, material batek sufrerik ez duela baiezta daiteke. 

 

 Propietate mekanikoen entseguak 
 
Materialen propietate mekanikoen entseguek materialaren gogortasuna, talkarekiko erresistentzia, 

higadurarekiko erresistentzia, etab. frogatzen dituzte. Entsegu hauek suntsitzaileak dira, hau da, entsegua 

egitean, pieza puskatu egiten da, eta ezin da berrerabili. 

 

 
1. irudia. Brinell. 

 

 Gogortasun-entsegua (1. irudia): material baten gainindar bat egitean materialak jartzen duen 

erresistentzia neurtzen da. Gai esferiko edo puntadun kalibratu batek presio jakin baten ondorioz 

materialean uzten duen arrastoa neurtuz kalkulatzen da. Presioa egiteko erabili den gaia esferikoa 

edo puntaduna izateak gogortasun mota bat edo bestea neurtzea eragiten du; gai esferikoa 

erabiltzean, Brinell gogortasuna edo HB neurtzen da; gai puntaduna erabiltzean, aldiz, Rockwell 

edo Vickers gogortasuna. 
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 Trakzio-entsegua (2. irudia): isurpenarekiko erresistentzia eta azken erresistentzia neurtzen ditu, 

baita materialen beste ezaugarri batzuk ere: elastikotasuna, zailtasuna, etab. Hau da, materiala 

trakzio-indar baten eraginpean dagoenean aldatzen diren propietateak neurtzen ditu. Materialaren 

probetaren gain indarrak eragitean sortzen duten luzera neurtuz determinatzen dira. Probeta 

kalibraturik dagoen material zati bat da, entsegu bakoitzerako ezberdina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. irudia. 

 

 Erresilientzia-entsegua edo talkarekiko entsegua (3. irudia): abiadura eta pisu jakin bat duen 

pendulu batek probeta bat jotzean probetak bereganatzen duen energia kantitatea neurtuz 

egiten da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. irudia. 

 

Entsegu hau egiteko erabiltzen den probetaren erdian hozka bat egiten da (4. irudia). Entsegu 

mota hau oso interesgarria da, batez ere, tratamendu termiko batek materialean eragin duen 

ondorioa onuragarria den edo ez egiaztatzeko. 

Probeta trakzio-entsegua 
egin ondoren 

P
R
O
B
E
T
A

MATXARDAK 

HIGIKORRAK 

ADIERAZLEA 

MAILUA 

PROBETA 

INGUDEA 

Bukaerako 
posizioa

Hasierako 
posizioa 
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4. irudia. 

 

 Higadura-entsegua: ikertu nahi den materialez egindako bi arrabola bata bestearekin birarazi 

eta igurtziarazten dira. Ondorioz, pisu-galera izango da. Pisu-galera horren neurketan oinarri-

tzen da entsegu hau, eta materialak higadurarekiko duen erresistentzia neurtzeko balio du. 

 

 Zailtasun-entsegua: aurrekoak baino apur bat korapilatsuagoa da. Izan ere, zailtasunean 

eragiten duen aldagai bakoitzaren garrantzia zehaztean ez datoz bat eredu teoriko guztiak. 

Horrela, batzuentzat piezaren forma geometrikoa da garrantzitsua, besteentzat materialaren 

barne-ezaugarriak, etab. 

 

 Konformazio-entseguak 
 
Konformazio-entseguak edo entsegu teknologikoak dira soldagarritasun-, estanpazio- eta forjaketa-

entseguak. 

 

 Soldagarritasun-entsegua: material bat soldatzeko baliagarria den esaten du. Hau da, solda-

tzean lortzen diren tenperatura altuetan loturagunean gertatzen diren aldaketa fisiko zein kimikoak 

jasangarriak diren adierazten du. Beste era batean esanda, materialaren propietateak ez dira 

aldatzen, eta diseinatu zeneko ezaugarriak mantentzen ditu soldatu ondoren. 

 

 Estanpazio-entsegua: material bat estanpazioz konformatu edo osa daitekeen adierazten du, hau 

da, material hori tolestu, puntzonatu, enbutitu edo zizaila daitekeen adierazten du. Aurreko 

prozedura horiek erabiltzearen funtsa da materialean pitzadurak agertzen diren edo ez ikustea. 

 

 Forjaketa-entsegua. Metodo anitz erabil daiteke, baina hau erabiltzen da gehien: indar-, dimentsio- 

eta tenperatura-baldintza konkretu batzuetan, forjaketa bidez lantzen den materialak —probatu 

nahi denak, alegia— deformazio arrarorik duen ala ez ikustea. (Forjaketa: presio berdinez edo 

ezberdinez gori-gori dagoen metal baten gainean egindako kolpe bortitzak). 

PROBETA
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 Akats-entsegua 

 
Entsegu mota horien bidez, material jakin batetik abiatuz egin den pieza konkretu batek gaina-

zaleko akatsak edo barne-egiturako akatsak dituen edo ez aurreikus daiteke. Entsegu mota hau ez-

suntsitzailea da; izan ere, piezak, entsegua jasan ondoren, erabilgarriak dira oraindik. 

 Barneko akatsen entsegua (poroak): entsegu horietan, fotoi-seinale, hots-seinale, seinale 

elektriko edo seinale magnetiko batek materiala zeharkatzen du, eta akatsen bat topatzen due-

nean, seinaleak bere magnitudea bortizki aldatzen du. Akatsek eragiten dituzten aldaketak aka-

tsen tamainarekiko proportzionalak dira. 

 Azaleko akatsen entsegua (pitzadurak): normalean, koloredun likidoak isurtzen dira materia-

laren gainean eta, denbora jakin batez itxaron ondoren, piezaren pitzadurak lehen begiratuan 

ikus daitezke. 

 

1.7 Materialen erabilera etorkizunean 
 
Lehenago ikusi dugun moduan, material bat aukeratzean haren propietate fisikoak hartu behar dira 

kontuan. Horretaz gain, nahi den material horren dimentsio normalizatuak eta merkatuan aurkitzeko erraz-

tasuna ezagutzeak asko lagunduko digute. Irizpide hauei jarraituz hautatu behar dira materialak: 

 Material guztien kostua 

 Materiala prest egoteko itxaron beharko den denbora 

 Hornitzaileak behar diren neurri eta ezaugarriak dituen materiala ekar dezakeen jakitea 

 Materialaren ekoizpenak arazoak sor ditzakeen jakitea 

 

Oro har, normalizaturik dauden materialak normalizaturik ez daudenak baino merkeagoak dira. Adibide 

gisa, taula aglomeratuak ditugu: lodiera, estaldura eta dimentsiotan normalizaturik daude. Demagun arotz 

batek liburutegi bat egin nahi duela lodiera normalizatu gabeko aglomeratu-taulekin. Taula aglomeratuak 

egiten dituen fabrikatzaileak makinen arrabolak neurri berrietara egokitu beharko ditu, eta, horretarako, 

denbora eta diru gehiago beharko ditu. Horren guztiaren ondorioz, liburutegiaren kostua, normalizaturiko 

taulekin egindako liburutegi batekin alderatuz, nabarmen handiagoa izango da. 

 

Dena den, zenbait kasutan nahiko arrunta da normalizaturik ez dauden materialak erabiltzea; esate ba-

terako, ikerketa-programa berezitan, hala nola zentral nuklearretan, supereroaleetan, elektronikan eta abar. 

 

NASAko ingeniariek eta Europako Espazio Agentziakoek (ESA) zenbait materialentzako espezifika-

zioak definitu behar izan dituzte, baita hornitzaileak bilatu ere. 

 

Ingurumenarekiko dagoen jarrera positiboa dela eta, etorkizunean erabili eta sintetizatuko diren 

materialak ekologikoak izango direla suposa daiteke. 
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 Ariketak 
 

1. Adierazi zein diren materialen ezaugarri kimikoak. Zein kasutan hartu beharko dira kontuan 

ezaugarri horiek? 

 

2. Material baten erresistibitatea oso handia izanik, eta materialaren kostua kontutan hartu 

gabe, zilegi izango litzateke sare elektrikoa osatzen duen haria egiteko erabiltzea? Arrazoitu 

erantzuna. 

 

3. Zein dira materialen propietate termikoak? Zer produktu motaren ekoizpenean da interes-

garria propietate horien entsegu bat egitea? 

 

4. Zer da harikortasuna? Aipa ezazu harikortasun handiko material bat. 

 

5. Noiz izango da garrantzitsua materialaren xaflagarritasuna aztertzea? 

 

6. Zein da, zure ustez, kobrearen eta plastikoaren artean eroale elektriko hobea? Zeinek du 

erresistibitate handiagoa? Eta eroankortasun termiko handiagoa? 

 

7. Materialen zein propietate ezagutuko zenuke ukimenaren bidez? Ezagut daiteke material bat 

entzumenaren bidez? Baiezkoa bada, azaldu erantzuna. 

 

8. Naftalinaz kanpo, ezagutuko zenituzke usaimenaren bidez beste material batzuk?  

 
9. 20 ºC-an dagoen eta 2 m luze den 2 kg-ko altzairuzko barra bat dugu. 

a) Zein izango da altzairuaren zabalkuntza linealeko koefizientea, tenperatura 35 ºC-ra 

igotzen denean luzera 2,003 m-koa badu? 

b) Barra horren tenperatura 1 ºC igotzeko 10 kcal behar izan ditugula jakinik, zein da haren 

bero espezifikoa? 

c) Berotzen jarraitzen badugu, tenperatura 800 ºC-ra heltzean fusioa hasiko da. Barra 

guztia urtu dadin 1.200 kcal behar izan badira, zenbatekoa da materialaren bero sorra? 

 
10. Erresistentzia handiko eta zailtasun txikiko material bat dugu. Hauskorra izango da? Material 

horrek trakzioaren aurkako erresistentzia eta isurpenaren aurkako erresistentzia oso desber-

dinak izango ditu? 



Entsegu Fisikoak 
 

LANBIDE EKIMENA    
19 

 
11. Isurpenarekiko erresistentzia txikia baina trakzioarekiko erresistentzia handia duen material 

bat dugu. Elastikoa da? Zaila? Hauskorra? 

 
12. Kobre zati bat bola batez jotzen da, eta 0,3 mm-ko sakonerako arrastoa uzten du. Indar 

berdinez eta bola berarekin altzairu zati bat jotzen bada, ordea, arrastoaren sakonera 

0,1 mm-koa da. Hori kontuan harturik erantzun galdera hauek: 

a) Bi material horietatik zein da gogorrena? Entsegu hau egin ondoren, esan daiteke 

bietatik zeinek duen erresistentziarik handiena? 

b) Higadurarekiko entsegu bat egin daiteke material ezberdineko bi arrabola bata bestearekin 

igurzten jarri ondoren. Entsegua horrela egiten bada, zer informazio lortuko da?  
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2 ENTSEGU FISIKOAK 
 

2.1 Sarrera 
 

2. unitatean, materialen ikerketarako eta, batez ere, materialetan dauden akatsak atzemateko 

erabiltzen diren entsegu fisikoak ikusiko ditugu. 

 

2.2 Analisi termikoa 
 

 Orokortasunak 
 

Ikastaroan zehar aztertutako unitateetan oreka-diagramak aztertu ditugu. Diagrama horietan, metalen 

solidotze- eta transformazio-prozesuak ikusi ditugu. 

 

Diagrama horiek ondo irudikatzeko, ezinbestekoa izango da ikertu beharreko materialen hasierako eta 

bukaerako urtze-puntuak ezagutzea. Era berean, ezinbestekoa da metalen eta horien aleazioen egitura-

aldaketak edo aldaketa alotropikoak zer tenperaturatan gertatzen diren jakitea. Analisi termikoaren helbu-

rua da tenperatura horien guztien balioa jakitea. 

 

Tenperatura horiek neurtzeko egiten diren analisi termikoetan, termometro edo pirometro egokiak era-

biltzen dira. Batzuetan, metalen eta aleazioen transformazio alotropikoak gertatzen diren tenperaturak 

neurtzeko —alegia, puntu kritikoak neurtzeko—, gailu bereziak erabiltzen dira. 

 

Puntu kritikoak zehazteko, bi metodo erabiltzen dira batik bat: dilatazio termikoan oinarritzen dena eta 

analisi termikoan oinarritzen dena. 

 

Dilatazio termikoan oinarritzen den metodoa erabiltzen da gehien. Dena den, oreka-diagrama bakoitza 

eraikitzeko beharrezkoak diren tenperaturak neurtzeko, ahalik eta metodo desberdin gehiena erabiltzea 

komeni da, metodoaren ondoriozko errorea saihesteko. 

 

 Puntu kritikoak determinatzea metodo dilatometrikoa erabiliz 
 

Aleazio edo metal baten probeta batek hoztu eta berotzean jasaten duen bolumen-aldaketaren 

ikerketan oinarritzen da metodo dilatometrikoa. Probeta berotzean edo hoztean puntu kritiko batetik 

igarotzean, haren dilatazio-koefizienteak aldaketa bat jasaten du. Dilatazio-koefiziente horren aldaketa 

neurtzeko gailu bat baino gehiago dago. 
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Koadrante adierazgarridun dilatometroa: aparatu honek kuartzozko tutu edo estalki bat du. Tutu horren 

barnean, aztertu beharreko aleazioaren probeta bat sartzen da. Hor, pirometro baten termoparearekin kon-

taktuan jartzen da, hau da, ukitzen jartzen da, era horretan lortzen baita aleazioaren tenperatura kontro-

latzea. Probeta beheko aldetik kuartzozko tutuarekin kontaktuan dago; goiko aldetik, ordea, erloju 

konparatzaile bati lotuta dagoen kuartzozko barra txiki batekin kontaktuan dago. Dilataziorako behar den 

beroa lortzeko, tenperaturak kontrola daitezkeen labe batean sartzen da aparatua. Horrela, tenperatura-

aldaketak eragingo duen dilatazioa erloju konparatzailean irakurri ahal izango da. 

 

 

5. irudia. Koadrante adierazgarridun dilatometroa. 
 

Chevenard-en dilatometro diferentziala erabiltzen da gehien. Gailu horrek aztertu nahi den probetaren 

eta patroi gisa erabiltzen den beste probeta baten arteko dilatazio-diferentziak konparatzen ditu. Patroi-

probeta hori pyrox deituriko nikel-aleazio batez eginda dago. Horren dilatazio-koefizientea ezaguna da: 

0 ºC eta 600 ºC tartean 15,2·10-6 K-1 balio du. 

 

Dilatazioaren aldaketak erregistratzen dituen orratzak, edo ispiluak, argazki-erregistroa erabiltzen den 

kasuetan, hiru puntu ditu oinarritzat: P3, finkoa, P2, pyrox probetarekin kontaktuan dagoena, eta, P1, ikertzen 

den probetarekin kontaktuan dagoena. Hiru puntu horiek triangelu zuzen bat irudikatzen dute, eta hiru 

erpinetan kokatzen dira. Aparatua honela erregulatuta dago: bi probetak 100 ºC edo 200 ºC orduko 

abiaduran berotu edo hozten direnean, orratzak zuzen bat marraztuko du, baina aztertu beharreko probeta 

puntu kritiko batetik igarotzen den unean, orratza gorantz edo beherantz mugituko da. 

Kuartzozko barra 

Labea 

Termoparea 

Probeta 

Termoparearen 
eroaleak 

Kuartzozko 
estalkia 
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6. irudia. Chevenard-en dilatometro diferentzialaren eskema. 
 

Tenperaturak erregistratzeko, patroi-probetaren dilatazioa erabiltzen da, tenperaturarekiko propor-

tzionala baita. 

 

 Puntu kritikoak determinatzea analisi termikoa erabiliz 
 

Metodo honetan, metal batek berotzean edo hoztean jasaten dituen tenperatura-aldaketak erre-

gistratzen dira. Horrela, metalaren puntu kritikoak zein diren jakiten da. Puntu kritiko batetik igarotzean, hau 

da, egitura-aldaketa bat izatean, beroa askatu edo xurgatu egiten da; egitura-aldaketarik ez dagoenean 

gertatzen den bero-transferentzia beste modu batera islatzen da. Izan ere, probeta hoztean beroa askatu 

eta berotzean beroa xurgatzen bada ere kasu guztietan, egitura-aldaketa dagoenean beroa askatzen edo 

xurgatzen den tenperatura/denbora grafiko batean irudikatzen badugu, ikusiko dugu grafiko horrek (7. 

irudiko B grafikoak) anomalia bat duela egitura-aldaketarik gabeko bero-transferentzia irudikatzen duen 

grafikoarekin (7. irudiko A grafikoarekin) erkatzen badugu. 

 

Egitura-aldaketa bat besterik irudikatzen ez bada, kurbak ez du forma geometriko ezagunik (7.B 

irudia), baina metal huts baten solidotze-kurba irudikatzen bada, lortuko den grafikoa denboraren arda-

tzarekiko paralelo izango da egoera-aldaketak dirauen bitartean (7.C irudia). 

 

 

7. irudia. Analisi termikoen bidez puntu kritikoak determinatzea. 
 

LABEA 

PROBETA 

LABEKO 
ATEA
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 Puntu kritikoak determinatzea analisi termiko diferentziala erabiliz 
 

Altzairuen puntu kritikoak determinatzean, zenbait kanpo-aldagaik emaitzetan eragin dezake. Kanpo-

eragile horiek neurketetan eragindako aldaketak saihesteko, patroi-probeta batzuk erabiltzen dira. Patroi-

probeta horiek kromonikelatutako austenita-altzairuz eginak daude, eta horien ezaugarria puntu kritikorik ez 

izatea da. 

 

Bi probetak labe berean jartzen dira, eta aztertu nahi den lagin-probetarekin bi termopare konektatzen 

dira (irudian ikusten den moduan). Termopare horietako baten bi kableak galvanometro bati konektatzen 

zaizkio, G1 galvanometroari. Eragiketa hori eginda, probetaren tenperatura kalkulatu ahal izango da. Beste 

termoparearen kableetako bat patroi-probetarekin konektatzen da, eta hortik G2 galvanometroarekin. 

Termopare horren bigarren kablea G2 galvanometroarekin konektatzen da. Era horretan, bi probeten 

tenperaturen arteko diferentzia G2 galvanometroan ikusi ahal izango da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. irudia. Puntu kritikoak determinatzea analisi termiko diferentziala erabiliz. 
 

Bi probeten tenperaturak berdin mantentzen diren bitartean, hau da, lagin-probetan inolako puntu kri-

tikorik ezta egoera-aldaketarik ez dagoenean, G2 galvanometroak 0 ºC adieraziko du. Tenperaturak des-

berdinak direnean, hau da, lagin-probeta puntu kritiko edo egoera-aldaketa batetik igarotzen denean, G2 

galvanometroak bi probeten arteko tenperatura-diferentziarekiko desbideratze proportzionala adieraziko du. 

 

Bi galvanometroetan irakurritakoa grafiko batzuetan irudikatzen da: G1 galvanometroan irakurritako 

tenperaturak ordenatuen ardatzean, eta G2 galvanometroan irakurritakoak abzisen ardatzean. Gaur egun, 

galvanometroetako informazioa irakurri eta grafikotan transkribatzen dituzten hainbat gailu diseinatu dira. 

Saladin-Le Chatelier-en eta Brown-en gailuak erabiltzen dira gehien. Horietatik lehenengoak grafikoak 

argazki-xafletan marrazten ditu, eta, bigarrenak, erregistradore baten zintan. 



Analisia eta Kontrola 
 

LANBIDE EKIMENA   
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. irudia. Bi aleazioren izozte-kurba diferentzialak. 
 

Saladin-Le Chatelier-en aparatua. Aparatu honetan analisi termiko diferentziala nola gauzatzen den 

esplikatzeko, aurreko paragrafoan aipatu dugun gailua hartuko dugu oinarritzat. Kasu honetan ere bi 

probeta erabiltzen dira. Bat patroi gisa erabiliko da eta bestea laginaren probeta izango da. Patroi-probetari 

termopare bat konektatzen zaio. Aztertu nahi den probetari (lagina) bi termopare konektatzen zaizkio. 

Horietako bat zuzenean G2 galvanometroari konektatzen zaio, eta bestea patroi-probetatik igarotzen da, 

G1 galvanometroarekin konektatu baino lehen. Kasu honetan erabiltzen diren galvanometroek ardatz 

bertikaleko ispilua dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. irudia. Analisi termiko diferentziala erabiliz puntu kritikoak determinatzeko Saladin-Le Chatelier-en gailua. 
 

Argi-izpi batek G1 galvanometroaren ispiluan erasotzen du (ikus aurreko irudian) eta, ondoren, 

Lissajoux deituriko prisma zeharkatzen du. Lissajoux prisma isoszele zuzen bat da (beheko irudian 

agertzen den bezalakoa), bi aurpegik horizontalarekiko 45º-ko angelua osatzen baitute. Bi probeten artean 

tenperatura-diferentzia gertatzen denean, prisma erasotzen duen izpia aurpegian horizontalki desplazatzen 

du G1 galvanometroak. Prismaren neurri egoki batzuei esker, sarrera-aurpegiko desplazamendu horizon-

tala izpiaren desplazamendu bertikal bilakatzen da irteera-aurpegian. 

θ laginaren tenperatura 
θ´ patroiaren tenperatura 

G1 

Patroi- 
probeta 

Lagina 

G2 
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Prismatik ateratzen den izpi horrek G2 galvanometroko ispilua erasotzen du, eta ispiluak laginaren 

tenperaturen araberako desplazamendu horizontalak eragiten ditu. Argi-izpiaren bi mugimenduak 

argazki-xafla baten gainean proiektatzen dira: grafikoaren abzisa-ardatzean laginaren tenperaturak, eta 

ordenatu-ardatzean patroi-probeta eta lagin-probetaren arteko tenperatura-diferentziak. Beheko irudian, 

argazki-xafla errebelatu ondoren ikus daitekeen irudiaren antzekoa agertzen da. 

 

 

11. irudia. Saladin-Le Chatelier-en gailuarekin lortutako kurba. 
 

Brown-en gailua. Aparatu horrek ere termopareen bidez neurtzen du bi probeten arteko tenperatura-

diferentzia. Termopare horietako bat laginaren probetari konektatzen zaio, eta G1 galvanometroaren harila 

zuzenean eragiten du. Beste termoparea patroi-probetan dago, eta lagin-probetaren termoparearekin 

oposizioan instalatzen da, eta, hala, galvanometro beraren beste harilean eragiten du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. irudia. Analisi termiko diferentziala erabiliz puntu kritikoak bilatzeko erabiltzen den Brown gailua. 
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Aparatuak etengailu bat du. Etengailu hori ireki eta itxi egiten da erlojuen bidezko mekanismo batekin. 

Horrela, grafikoan, puntuen bidez, probetaren tenperatura eta bi probeten arteko tenperatura-diferentzialaren 

irudiak agertzen dira. 

 
Lagin-probetan aldaketa alotropikorik gertatzen ez den bitartean, bi kurbak antzekoak izango dira —ia 

bat egiten dute—, beheko irudian ikusten den moduan. Baina lagin-probetaren egitura aldatzen denean, 

oposizioan konektaturik dauden termopareek neurtutako tenperatura jaitsi egiten da, eta puntu kritikoa 

oso ondo adierazita geratzen da. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. irudia. Brown gailuaren bidez lortutako kurba. 

 
Jarduerak 
 

a) Adierazi zertan datzan puntu kritikoak bilatzeko erabiltzen den metodo dilatometrikoa. 

b) 7. irudian agertzen diren grafikoak metal huts bati dagozkio? Arrazoitu erantzuna. 

c) Zein dira analisi termiko diferentzialaren abantailak? 

d) Analisi termikoa erabiltzen bada, nola determina daiteke aleazio baten konposizioa? 

e) Material bat ingurune batean hozten denean, haren hozte-prozesua Newtonen legearen 

bidez adierazten da: θ = θ0·e-αt  

 θ0 eta θ: material horren hasierako t eta denbora tarte bat pasatu ondorengo tenpe-

raturak dira. 

 α materialaren eta ingurunearen menpe dagoen koefizientea da. 

 t materiala hozteko behar edo erabiltzen den denbora. 

Demagun 1,5 cm-ko diametroko zilindro bat hozten dela 25 ºC-an dagoen airearekin kontak-

tuan jartzean. Zilindroaren hasierako tenperatura 120 ºC zen, eta hogei eta zortzi minutu pasa 

ondoren, haren tenperatura 80 ºC-ra jaitsi da. Kalkulatu: 

1. Noiz izango den haren tenperaturaren balioa 40 ºC ; 35 ºC; 25 ºC eta 24 ºC. 

2. Zenbatekoa izan beharko duen izaera bereko beste alanbre baten diametroak, 

baldintza berdinetan hoztean, haren tenperatura 1.000 ºC-tik 110 ºC-ra jaits dadin 

segundo batean. 

Altzairuaren eta patroiaren arteko 
tenperatura-diferentziaren kurba 

Altzairuaren 
tenperatura-kurba 
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2.3 Akats-entsegua 
 

 Orokortasunak 
 

Entsegu hauen helburua materialek gainazalean edo barruan dituzten akatsak atzematea da. 

Entsegu hauek pieza edo produktua bukatua dagoenean egiten dira, eta, horregatik, ez-suntsitzaileak 

direla esaten da. Ez dute inolako arrastorik utzi behar produktuan. Entsegu hauek oso erabilgarriak dira, 

eta, bukatu berriak diren piezetan erabiltzeaz gain, funtzionamenduan dauden piezetan ere egiten dira. 

 

Entsegu hauen artean, hauek erabiltzen dira gehien: 

 

 gainazal-sartzea 

 entsegu magnetikoak 

 entsegu magnetoakustikoak 

 entsegu elektromagnetikoak 

 soinu-entseguak 

 ultrasoinu-entsegua 

 X izpien bidezko entsegua 

 gamma izpien bidezko entsegua 

 

 Gainazal-sartzea 
 

Material baten gainazalean egon daitezkeen pitzadurak atzemateko egiten den entsegua da. 

 

Probatu beharreko pieza oliotan erabili bada, lehen begiratuan atzeman daiteke non dagoen pitzadura; 

izan ere, pieza ondo garbitu ondoren, pitzaduretatik olioa aterako litzakete exudazioz (izerdiaren antzera). 

Nahikoa arrunta da pitzaduren ertzetan oxido-orban gorrixkak azaltzea. 

 

Badaude arraildura edo pitzadura horiek atzematea errazten duten metodoak. 

 

Hauxe da prozeduretako bat. Materiala petroliotan sartzen da 30 minutuz, horrela, petrolioa 

arraildura guztietatik kapilaritatez sartzea lortzen baita. Ordu-erdia pasatu ondoren, ondo lehortu eta 

hondarretan sartzen da; era horretan, pitzaduren luzera irudikatzen duten orbanak agertzen dira. 

Petrolioaren exudazioa hobetzeko, materiala mailu batez jotzen da. 
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Aurrekoaren antza handia duen beste prozedura batean, petrolioa erabili beharrean, olio beroa 

erabiltzen da. Kasu horretan, pieza olio-bainu batean sartu eta ordu batzuetan uzten da. Ondoren, pieza 

atera, ondo lehortu eta karez edo igeltsuz margotzen da; horrela, arraildurak dauden lekuan igeltsuz 

marraztutako orbanak agertzen dira. 

 

Aurreko bi prozedurak hobetzen ditu beste prozedura batek; horretan, pieza bustitzeko, olioa eta pe-

trolioa ez den beste substantzia bat erabiltzen da. Substantzia hori hidrokarburo likido bat da, eta material 

fluoreszente bat du esekiduran. Pieza ondo busti ondoren, lehortu egiten da, eta emaitza aztertzeko, bi 

aukera daude. Lehenengo aukeran, sustantzia absorbatzaile bat (errebelatzaile lehorra) langartzen da 

gainean. Bigarren aukeran, lehortu ondoren, beste disoluzio berezi batean sartzen da; hori, lehortu ondo-

ren, geruza fin baten moduan geratzen da (errebelatzaile hezea). Errebelatzeko erabiltzen den prozedura 

bietako edozein dela ere, emaitzak ikusteko, izpi ultramoreak erabiltzen dira. Izpi ultramoreak kamera ilun 

batean dagoen eta iragazki berezia duen merkuriozko lurrun-lanpara batetik datoz. Piezan ondo dauden 

zatiak ilunak agertuko dira, baina pitzadurak argiztaturik agertuko dira. 

 

Badaude patentaturiko zenbait prozedura, apur bat ezberdinak; adibidez, Zigglo amerikarra edo 

Metrolux ingelesa. Horiek guztiek likido koloragarri batez margotzen dituzte azalerak, pistola baten edo 

brotxa baten laguntzaz. Pintura berezi hori pitzaduretan sartzen utzi ondoren, piezak garbitu eta hauts 

absorbatzaile batean jartzen dira. Era horretan, pitzadurak koloreztatu egiten dira. 

 

Escher Wyss etxe suitzarrak gainerako prozedurak osatzen dituen metodo bat garatu du. Prozedura 

horri esker, entseguaren emaitzak finkatu eta gorde daitezke. Horretarako, bi prozeduretatik edozein erabili 

ondoren, pieza berniz berezi batez estaltzen da. Berniz hori lehortu ondoren, film baten antzera geratzen 

da, eta nahiko erraza da piezatik kentzea. Abantaila hauek ditu horrek guztiak: 

 

1. Errebelatzaile moduan erabil daiteke. Likido koloragarria edo fluoreszentea bernizetan disol-

batzen da, eta piezen akatsak markatzen dira. Akatsik ez duten aldeak, aldiz, guztiz gardenak 

agertuko dira bernizetan. 

2. Dokumentu leial gisa gordetzeko ere erabil daiteke; izan ere, berniz-geruzak hartutako forma 

argazkien negatibo moduan har daiteke. Berniz-geruzak akatsen forma, kokalekua eta mag-

nitudea zehatz-mehatz erreproduzitzen ditu. 

 

Azaldutako bi errebelatze-metodo horietako bat erabiltzeko unean, kontuan hartu behar da pieza nola 

dagoen; piezak herdoil-geruza edukiko balu, errebelatzen hasi baino lehen kendu egin beharko litzaioke. 

Horretarako, 30 ºC-an dagoen eta % 50 purutasuna duen azido klorhidrikotan sartzen da pieza, eta hor 

uzten da 10 edo 15 minutuz. 
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 Entsegu magnetikoak 
 

Ikertu nahi den altzairuzko pieza zirkuitu magnetiko baten osagai gisa jartzen da, eta, ondoren, 

esekiduran burdina duen olioz langartzen edo zipriztintzen da. Ondorioz, burdin karraka hautsak arraildurak 

dauden lekuetan metatuko dira, metal-zubi bat eratuz, materialak dituen akatsak ezabatu nahi izango 

balituzte bezala. 

 

Iragazkortasun magnetikoa duten materialetan egiten diren entsegu magnetikoek –burdin 

materialetan— lehenago aipatutako ezaugarria dute oinarri. Beraz, era honetako entseguak ezin dira letoi, 

brontze, eta abarretan egin, hau da, burdin materialak ez direnetan; izan ere, ez litzateke emaitza 

esanguratsurik ezta fidagarririk lortuko. 

 

Entsegu honen bidez emaitzarik onena lortzeko, ezinbestekoa da materialaren imantzea oso 

sendoa izatea. 

 

 

14. irudia. Akatsa duen altzairuzko pieza batean eremu magnetikoen  
pean dauden indar-lerroek jasaten duten aldaketa. 

 

Likidoan esekirik erabiliko den hauts magnetikoa kolore anitzekoa (gorri iluna, gris argia, etab.) bada, 

erabilgarriagoa izango da entsegua; izan ere, piezaren kolorearen arabera gehien ikusten den kolorea 

erabiltzeko aukera emango du. 

 

Erabilitako likidoa fluoreszentea denean, pitzadurak errazago nabarituko dira izpi ultramoreak dituen 

argia erabiltzen bada. 

 

Entsegua bukatu ondoren, ezinbestekoa da piezei imantazioa kentzea aparatuak duen inbertsorea-

rekin, hasieran zeuden egoera berean utzi behar baitira; ez da ahaztu behar entsegu ez-suntsitzaileak 

direla. Inbertsore horrek imantazioaren polaritatea aldatzen du, eta hasierako egoeran uzten du. 

 

Magnetismoaren bidez ezingo lirateke aurkitu indar-lerroen norabide berean dauden arraildurak, hau 

da, paralelo daudenak. Horrelakoak topatzeko, beharrezkoa izango da indar-lerroen norabidea eta arrail-

durena elkarzutak izatea, edo gehienez 45º-ko angelua osatzea. Normalean ezaguna izaten da arraildu-

raren norabidea, eta, orduan, ez da arazorik izaten. Arrailduraren norabidea ezagutu ezean, entsegua egin 

beharko litzateke elkarzutak diren bi norabideetan. 
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Normalean korronte zuzena erabiltzen bada ere, korronte alternoa ere erabil daiteke. Kasu horretan, 

piezaren ardatzaren inguruan sortzen den eremu magnetikoak eraztun-forma du, eta luzetarako pitzadurak 

edo arraildurak atzematen ditu. 

 

Entsegu magnetikoa oso zehatza da eta oso akats txikiak antzeman ditzake, nahiz eta akatsak ma-

terialaren barnean egon. 

 

 Entsegu magnetoakustikoak 
 

Entsegu magnetikoetan, materialen akatsak topatzeko, magnetismoaren efektu dinamikoa erabiltzen 

da. Entsegu magnetoakustikoetan, aldiz, akatsak topatu edo sumatzeko, errebelatzaile akustiko bat era-

biltzen da. 

 

Ikertu behar den pieza eremu magnetikoan kokatzen da. Eremu magnetiko hori telefono-aurikula-

rrera edo neurgailura lotuta dagoen haril batekin konektaturik dago. 

 

Ikertu beharreko pieza eremu magnetikoaren bi terminalekin azterkatzen da. Inolako pitzadurarik edo 

arraildurarik ez balego, soinu-neurgailuan ez litzateke erantzunik jasoko. Pitzadura bat topatu bezain laster, 

fluxu magnetikoaren aldaketa bat gertatuko da, eta, ondorioz, harila zeharkatzen duen korrontean ere bai. 

Hori guztia aurikularrean burrunba gisa atzemango da, eta neurgailuan, orratzak mugimendu bortitz bat 

egingo du. 

 

 Entsegu elektromagnetikoak 
 

Gehien erabiltzen den entsegu elektromagnetikoa Sperlyg ingeniari estatubatuarrak asmatu zuen. 

Trenbideetako pitzadurak atzemateko prestatu zuen aparatua Sperlygek. Aparatua eta korronte-sorgailua 

ezartzen dira trenbidearen bi errailak batera aztertu eta pitzadurak detektatzen dituen bagoi batean. 

 

Metodo horretan, 2.500 A-ko intentsitatea eta 1 V-eko tentsioa duen korrontea pasarazten da trenbi-

dearen errailetatik; horretarako, bi ikatz (eskuila) jartzen dira errailekin kontaktuan. Bi ikatzen artean 

kokaturik dauden harilek korronte horrek sortzen duen eremu magnetikoa mozten dute. Akatsak dituen toki 

batetik igarotzean, erraila zeharkatzen ari den korrontearen intentsitatea aldatu egiten da; ondorioz, sortzen 

duen eremuaren fluxua ere aldatu egiten da. Eremu-aldaketa horrek korronte bat induzitzen du harilean. 

Induzitu den korronte hori anplifikatzen da, eta errele batek akatsak dauden aldean pintura zuria botatzen 

duen aparatu bati eragiten dio. Horrela, denbora tarte bat pasatu ondoren aztertzen bada trenbidea, 

errazago kokatzen dira akatsak. 

 

Aparatu hori, era mugikorrean ez ezik, era finkoan ere erabil daiteke. Errailak berriak direnean edota 

erabileratik at daudenean, modu finkoan erabiltzen da. 
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 Soinu-entseguak 
 

Soinu-entseguak materialen sonoritatean oinarritzen dira. Horrela, pitzaturik dagoen pieza metaliko 

batek emititzen duen soinua opakoa da; aldiz, akatsik ez duen pieza batek emititzen duena dardarkaria da. 

Beraz, lan bera egiten denbora luzez aritzeak ematen duen praktika edukita, eta aztertu beharreko pieza 

mailu batez jotzen bada, posible da pieza pitzaturik dagoen edo ez jakitea. Era horretan, pieza pitzaturik 

dagoela jakingo da, baina ez da inolako daturik lortuko pitzaduraren kokapenari buruz. 

 

Entsegu hau tren-geltokietan egiten da, besteak beste, trenaren gurpiletan mailu batez kolpe bat 

emanik, gurpilak ondo edo pitzaturik dauden jakiteko era erraza baita. 

 

 Ultrasoinu-entsegua 
 

20.000 Hz baino maiztasun edo frekuentzia altuagoa duten bibrazio mekanikoei ultrasoinu deitzen 

zaie. 105 eta 107 Hz arteko maiztasuneko ultrasoinuak erabiltzen dira gehien. Uhin horiek luzetarako 

desplazamendua dute, eta hainbat metro altzairu zeharkatu dezakete. Likido eta gasetan, ordea, gutxiago 

sar daitezke. 

 

Akatsak bilatzeko metodoei dagokienez, lau hauek ultrasoinuen erabileran oinarritzen dira: 

 

a) Gardentasunean oinarritzen dena. 

b) Oihartzun-intentsitatearen beherapenean oinarritzen dena. 

c) Oihartzunaren kokapenean oinarritzen dena. 

d) Islatutako uhinak behar duen denboran oinarritzen dena. 

 

a) Gardentasunean oinarritzen den metodoan, ultrasoinu-igorlea piezaren gainazal batean 

kokatzen da, eta ultrasoinu-hartzailea kontrako gainazalean. Ultrasoinu-igorleak uhinak emiti-

tzen ditu, eta, akatsik egon ezean, ultrasoinu-hartzaileak uhinaren intentsitate guztia jasotzen 

du. Aldiz, akatsa topatzen duenean, ultrasoinu-hartzaileak jasoko duen ultrasoinuaren intentsi-

tatea baxuagoa izango da, akatsean uhinaren zati bat islatzen delako. 
 

 

 

 

 

 

 

15. irudia. Gardentasunean oinarritzen den ultrasoinu-entsegua. 
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b) Oihartzun-intentsitatearen beherapenean oinarritzen den metodoan, ultrasoinu-igorlea eta 

-hartzailea gainazal berean kokatzen dira. Igorlearen eta hartzailearen artean distantzia finkoa 

dago. Distantzia horretan, akatsik ez dagoenean, hartzaileak jasoko du igorleak emititutako 

uhinaren intentsitate osoa. Piezak akatsen bat duenean, igorleak emititutako uhina akatsean 

islatzen da, eta hartzailera iristen den uhinaren intentsitatea baxuagoa da. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
16. irudia. Oiartzun-intentsitatearen beherapenean oinarritzen den ultrasoinu-entsegua. 

 
c) Oihartzunaren kokapenean oinarritzen den metodoan, aurrekoan bezala, igorlea eta 

hartzailea gainazal berean kokatzen dira. Islatutako uhina ondoen jasoko den distantzian 

jartzen da hartzailea. Erasotzen duen uhinak akats bat topatzen duenean, islatu egingo da 

neurri handi batean. Akatsa betiere igorlea dagoen gainazaletik beheko gainazaletik baino 

gertuago egongo denez, haren oihartzuna ondo entzuteko, hartzailea igorlera gerturatu 

beharko da. Akatsik ez dagoenean, beraz, igorlearen eta hartzailearen arteko distantzia 

ezaguna izango da, hau da, kalibratua. Akatsa dagoenean, ordea, igorle/hartzaile distantzia 

txikiagoa izango da. Bi distantzia horien arteko erlazioak emango du akatsaren kokapena. 
 
 

 

 

 

 

 

17. irudia. Oihartzunaren kokapenean oinarritzen den ultrasoinu-entsegua. 
 
Islatutako uhinak behar duen denboran oinarritzen den metodoan, erabiltzen diren gailuek oszilografo 

bat dute. Oszilografoaren pantailan hiru irudi agertzen dira. Irudi horiek uhinaren hiru isla adierazten dituzte. 

Lehenak piezaren gainazalean uhinak duen islapena adierazten du, eta bigarrenak uhinak kontrako 

gainazalean duen islapena. Hirugarrenak, aurreko bien artean kokaturik dagoenak, uhinak akatsa topatzen 

duenean jasaten duen islapena adierazten du. Gailu horretan, igorlea eta hartzailea haztagailu berean 

kokatuta daude. Haztagailuan kokatzeko modua akatsaren sakoneraren araberakoa izango da. Aztertu 

nahi diren akatsak 1,5 cm-tik 15 cm-rako sakoneran badaude, igorleak eta hartzaileak euren artean angelu 

finko bat osatzen dute. Aldiz, akats horiek 15 cm baino sakonago badaude, paralelo jartzen dira. 

I: Igorlea  
H: Hartzailea 

I: Igorlea  
H: Hartzailea 
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Ikusi diren metodo guztietan, gailuek uhin-igorle eta -hartzaile bana dute. Unitate horiek (igorlea eta 

hartzailea) kuartzozko kristalezkoak dira, eta gainazala guztiz leuna dute. Aztertu beharreko piezak norma-

lean ez dira behar bezain leunak izaten, eta hori eragozpena da. Piezaren azalera leuna ez izatearen 

ondorioz, haztagailuaren eta piezaren arteko kontaktua ez da ona; horregatik, irakurketa ere ez da ona 

izango. Eragozpen hori saihesteko, haztagailuari puztu edo handitzen den mintz bat jartzen zaio. Mintz 

horrek haztagailuaren eta piezaren arteko kontaktu ona ziurtatzen du, haren forma piezaren formara ego-

kitzen baita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X izpien bidezko entsegua 
 

X izpiak, beren sarkortasunagatik, oso egokiak dira materialen akatsak topatzeko. 

 

X izpiek lodiera esanguratsuak zeharkatzeko gaitasuna dute. Materialak zeharkatzen dituztenean, 

energia galtzen badute ere, argazki-pelikulak inprimatzeko beste energia mantentzen dute. 

 

Pieza bateko akatsak (pitzadurak, poltsak eta abar) X izpiak absorbatzen ditu, baina ez ondo dagoen 

materialaren neurrian. Hori guztia argazkian ikus daiteke; izan ere, akatsa dagoen tokian zona argiagoak 

edo ilunagoak agertuko dira, akatsaren arabera. 

Kristala 

Likidoa 

Materiala 

Haztagailua 
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X izpien sarkortasuna uhin-luzeraren araberakoa da. Zenbat eta uhin luzera txikiagoa izan, orduan eta 

sarkorragoa izango da. Eta alderantziz, zenbat eta uhin luzera handiagoa izan, orduan eta gutxiago sartuko 

da. Lehenengoei uhin gogor deritze, eta bigarrenei uhin bigun. 

 

 Gamma izpien bidezko entsegua 
 

Gamma izpiak (γ izpiak) X izpien tankerako uhin elektromagnetikoak dira. Diferentzia nabarmena uhin-

luzeran datza, izan ere, γ izpiak uhin-luzera baxuko izpiak dira; beraz, sarkorragoak dira X izpiak baino. 

Nahiz eta γ izpien iturri nagusia material erradiaktiboak eta horien deribatuak izan, gaur egun ikerketak 

egiteko isotopo erradiaktiboak erabiltzen dira. 

 

 Errepaso ariketak 
 

1. Zertarako erabiltzen dira Ziglo eta Metrolux metodoak? Nolakoa da jarraitu beharreko 

prozedura? 

2. Fabrika batean egiten dituzten piezek pitzadura edo arraildurarik duten jakiteko, metodo 

magnetikoa erabiltzen dute. Horietako pieza bat eremu magnetikoan sartzen da. Eremu-

lerroen norabidea eta arrailduraren norabidea bera bada, zer nabarituko da detektagailuan? 

Arraildura hobeto detektatu beharko balitz, zein izango litzateke hurrengo urratsa? 

3. Zer da ultrasoinu bat? Ultrasoinuetan oinarritzen diren lau metodo daude. Zein da oihartzun-

intentsitatearen beherapenean eta oihartzunaren kokapenean oinarritzen diren metodoen 

arteko diferentzia? 

4. Bila ezazu X eta γ izpien uhin-luzeraren balioa. Bietako zeinek du sarkortasun handiagoa? 

Zergatik? 

5. Zertan oinarritzen dira X izpien bidez egiten diren entseguak? 

6. Suntsitzaileak ala ez-suntsitzaileak dira ultrasoinuen bidezko entseguak? (Arrazoitu erantzuna) 

7. Noizbait gertatuko zitzaizun tren-geltoki batera joan eta hango langilea tren-gurpilak mailu 

batez jotzen ikustea. Zein da kolpe horien helburua? 
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 Ariketa praktikoa 
 

Letoiaren eta altzairu herdoilgaitzaren zabalkuntza linealeko koefizientea 
 

1. Oinarri teorikoa 
 

Gorputzak, haien tenperatura igotzean, dilatatu edo zabaldu egiten dira. Dilatatzen den materialak 

hagatxo-forma duenean, dilatazio hori luzeraren aldaketa moduan ikusiko da. Luzerak tenperatura-

rekin duen aldaketa ekuazio honen bidez ikus daiteke: 

 

∆l/l = ∆T·α 

 

α zabalkuntza linealeko koefizientea da. 

 

2. Praktikaren garapena 
 

Zabalkuntza linealeko koefizientea kalkulatzeko egin den muntaiaren adierazpena honako hau da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntaia horretan, erloju konparatzaileak hagatxoa zenbat luzatu den neurtzen du. Termostatoaren 

bidez beroa neurtu eta erregulatzen da. Termostatoak zunda bat du berogailuan sartuta. 

 

Hagatxoa berogailu batean sartu (labean), eta muturra erloju konparatzailearekin kontaktuan jartzen 

da. Termostatoaren bidez berogailuaren berotzea kontrolatzen da; era horretan, tenperatura igo ahala 

luzapena nolakoa den ikusi ahal izango da, hau da, dilatazioa. Bi datu horiekin (tenperaturarekin eta 

luzapenarekin), zabalkuntza linealeko koefizientea kalkulatzen da. 

 

Grafiko batean luzapenak tenperaturarekin duen aldaketa irudikatzen bada, zuzen bat aterako da, 

eta zuzen horren maldak zabalkuntza linealeko koefizientearen balioa emango digu, ∆l/l = ∆T·α 

ekuazioaren arabera. 

BEROGAILUA 

TERMOSTATOA 

HAGATXOA 

ERLOJU 
KONPARATZAILEA 
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3. Prozedura 
 
1. Jarri zunda letoi-hagatxoari, sartu berogailuan eta jarri muntaian. Ziurtatu hagatxoa erloju 

konparatzailearen ardatzarekin kontaktuan dagoela. 

2. Doitu erloju konparatzailearen zeroa hagatxoak giro-tenperaturan duen luzerarekin. 

3. Konektatu zunda eta termometro/termostatoa. 

4. Jarri berogailuaren gehieneko tenperatura 70 ºC-an. Tenperatura 5 ºC igotzen den bakoitzean, 

neurtu luzapena, giro-tenperaturan hasi eta 70 ºC-an bukatu arte. 

5. Irudikatu grafiko batean hagatxoak bere luzerarekiko duen luzapen erlatiboa (∆l/l) tenperatu-

raren aldaketarekiko (∆T); hau da, ∆l/l aldagaia ordenatuen ardatzean eta ∆T abzisen ardatzean. 

Ondoren, karratu txikienen metodoa erabiliz (edo kalkulagailuaren bidez), kalkulatu puntu 

horietara ondoen egokitzen den zuzena. 

6. Lortzen den zuzenaren malda zabalkuntza linealeko koefizientearen balioa izango da. 

7. Errepika ezazu entsegua altzairu herdoilgaitza erabiliz. 

 
Lortutako datuak 
Erabili diren hagatxoek 1 m-ko luzera zuten. 

 
LETOIA ALTZAIRU HERDOILGAITZA 

T (ºC) l (m) T (ºC) l (m) 

19 1,000000 19 1,000000 

24 1,000089 24 1,000060 

29 1,000178 29 1,000115 

34 1,000271 34 1,000179 

39 1,000361 39 1,000238 

44 1,000450 44 1,000295 

49 1,000539 49 1,000361 

54 1,000631 54 1,000419 

59 1,000718 59 1,000481 

64 1,000809 64 1,000540 

69 1,000899 69 1,000599 
 
Datu horiekin, kalkula ezazu zein izango diren letoiaren eta altzairu herdoilgaitzaren zabalkun-

tza linealeko koefizienteak. 
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PAPEREAN EGITEN DIREN ENTSEGU FISIKOAK 
 

33  PPAAPPEERRAARREENN  EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK  
 

Gaur egun, merkatuan paper mota asko dago, eta horien erabilerak ere ugariak dira. Hori dela eta, 

erabilera egokia zein den ezagutzeko, ezinbestekoa izango da entsegu asko egitea paperean. Horietako 

entsegu batzuk, paper guztietan egiten direnak, oinarrizko entseguak deitzen dira, eta paperaren oinarrizko 

ezaugarriak ezagutzeko erabiltzen dira. Beste batzuk, ordea, gutxiago egiten dira, kalitate bereziko 

paperen jokamoldea aztertu nahi denean soilik egiten baitira. Azken horien aplikazioa, noski, besteena 

baino txikiagoa da. 

 

Paperekin entseguak egitean, zenbait irizpide hartu behar dira kontuan. 

 

3.1 Normalizazioa 
 

Objektiboki aztertu behar da papera. Hori horrela izan dadin, paper mota bakoitzak eduki behar dituen 

propietateak definitu eta propietate horiek neurtzeko jarraitu beharreko prozedurak adierazten dira. Hori 

guztia arau batzuetan biltzen da. 

 

 UNE (Espainian) 

 DIN (Alemanian) 

 AFNOR (Frantzian) 

 SCAN (Eskandinavian) 

 ISO (nazioartekoak) 

 EN (Europar Batasunean) 

 Tappi (AEBn) 

 

Arau horietako askoren artean elkarrekikotasuna dago. 
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3.2 Erroreen eta emaitzen sakabanatzearen arrazoiak 
 

Ezaugarri edo propietate bat ikertzen denean, zenbait balio izan ditzakegu. Horren arrazoiak bat 

baino gehiago izan daitezke: 

 

 Paperaren izaera: papera ez da material uniformea; hori dela eta, haren ezaugarriak puntu 

batean edo bestean neurtu, aldeak izan daitezke. Horregatik, lote baten ezaugarriak ikertu behar 

direnean, loteko zenbait orri hartu behar dira lagina osatzeko. Lagin horretatik zenbait probeta 

aterako dira, eta hainbat entsegu egingo dira haiekin. Lortutako emaitzei tratamendu estatistikoa 

eman behar zaie. Gainera, paperek bi norabide eta bi alde dituztela kontuan hartu beharko da. 

 Neurgailuak: ondo kalibratuta egon ezean, neurketak ez dira onak izango. 

 Langileak: neurketan eragingo du neurtzen duenak zer metodo erabiltzen duen eta nola 

erabiltzen duen. 

 Ingurumen-egoerak: papera material hidrofiloa da, hau da, ura bereganatzeko erraztasun handia 

du. Entsegu bat egiten denean, tenperaturak eta hezetasun erlatiboak egoera normalizatuan egon 

beharko dute, hezetasunak paperaren propietateetan eragiten baitu. Egoera normalizatu horiek 

23 ºC eta % 50eko hezetasun erlatiboa izango dira. 

 

3.3 Paperaren makina-norabidea eta zeharkako norabidea 
 

Paperak bi norabide ditu. Zelulosazko zuntzek makinaren norabidean orientatzera jotzen dute; hortaz, 

zuntzen banaketa ezberdina izango da makinaren norabidean eta horrekiko elkarzuta den norabidean, hau 

da, zeharkako norabidean. Beraz, paperak anisotropia duela esaten da. 

 

Papera osatzen duten zuntzek orientazio bat hartzeko joera dute. Norabide hori era askotara izenda-

tzen da, hala nola makina-norabidea, luzetarako norabidea, zuntz-norabidea, fabrikazio-norabidea, martxa-

norabidea, etab. (MN, LN, ZN, FN, etab.). Norabide horrekiko elkarzutak ere zenbait izen hartzen ditu; 

adibidez, zeharkako norabidea, harikontrako norabidea, etab.(ZN, etab.). 

 

Horren guztiaren ondorioz, paperaren ezaugarriak ezberdinak dira norabide batean eta bestean. 

Horregatik, trakzioa, zurruntasuna, egonkortasunaren eta antzeko propietateak aztertzean, norabidea 

kontuan hartu beharrekoa da. Paper horri emango zaion erabileran ere hartu behar da kontuan. 

 

Zuntzek hartzen duten orientazioa zenbait faktoreren menpe dago, hala nola oreak ehunarekiko duen 

abiadura, fabrikazio-mahaiaren triki-traka, alde hezean dagoenean orriari ezartzen zaion tentsioa (tiroa) eta 

abar. Paperaren propietateei dagokienez, zuntzen orientazioak eragin handiagoa du azpialdean goialdean 

baino. Fabrikazio-mahai lauetan, anisotropia (bi aldeen arteko desberdintasuna) erlazioa 1,5 eta 2ren 

artekoa izaten da, baina forma biribilekoetan handiagoa da. 
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Bi norabideak ezagutzea ezinbestekoa da paperaren zenbait aplikaziotarako; adibidez, inprimatzeko, 

gomaztatzeko, koadernatzeko, poteentzako etiketak egiteko, izurtzeko, etab. Bi aldeak bereizteko, hainbat 

prozedura daude: 

 

a) Begiratu hutsez: papera bobinan dagoenean edo paper berjuratua motakoa denean, aditua 

izan gabe jakin daiteke zein den norabidea; baina beste zenbait kasutan esperientzia apur 

bat behar da. 
 

b) Lehen begiratuan ezin zaionean antzeman, prozedura hauek erabil daitezke norabidea 
jakiteko: 

 

 15 mm-ko zabalera eta 20 cm-ko luzera duten bi probeta moztu (norabide bakoitzeko 

bana), elkartu, eta horizontalki jarrita ertz batetik eutsi. Banatzen badira, goiko probetak 

izango du makina-norabidea; aldiz, bata bestearen gainean geratzen badira, behekoak 

izango du makina-norabidea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papera bustitzen bada, uhindu egiten da martxa-norabidearen inguruan. Papera oso 

absorbatzailea bada, ordea –kolaturik ez badago, alegia– prozedura horren bidez ezingo 

da jakin norabidea zein den. 

 

 

 

 

 

 

 

Behekoak izango du martxa-norabidea 

Goikoak izango du martxa-norabidea 

Martxa-norabidea 
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 Trakzio-entsegua egin ondoren, paperaren norabidea ondoriozta daiteke; izan ere, balio 

altueneko emaitzak martxa-norabideari dagozkio. Trakzio-entseguaz gain, beste entsegu 

batzuetan ere igar daiteke paperaren norabidea zein den. 

 Azkazalarekin ertz bakoitzarekiko norabide paraleloan igurzten bada papera, igurtzitako 

zatia leunago geratzen da makina-norabidean zeharkako norabidean baino. 

 Papera urratuz ere jakin daiteke zein den norabidea. 

 

3.4 Paperaren gainaldea eta azpialdea 
 

Paperaren bi aldeak ez dira berdinak. Zenbait ezaugarriren balioak ezberdinak dira paperaren aldee-

tan, hala nola konposizioa, ale (grano) kolatua, kolorea, etab. 

 

Papera fabrikazio-mahai lauan egiten denean, formazio-oihalarekin kontaktuan egon den aldeari 

oihalaldea edo azpialdea deritzo, eta kontaktuan egon ez denari, feltroaldea edo gainaldea. 

 

Bi oihaleko makinetan egiten den paperaren aldeak izendatzeko, termino horiek ez dira egokiak. 

Gaur egun ohikoena oraindik ere oihal bakarreko makinak erabiltzea denez, izen horiek erabiltzen dira 

normalean. 

 

Merkatuan paper mota asko dago. Horietatik zenbaitek tratamendu bereziak jasotzen dituzte; adibidez, 

iztukatzea, satinatzea, etab. Baina ez hori bakarrik, jasotako tratamendu horiek alde batean ez ezik, bietan 

ere jaso baititzakete. Kasu horietan ere bi aldeen artean desberdintasunak izango dira. 

 

Oro har, azpialdeak gainaldeak baino elementu fin eta karga gutxiago duela esan daiteke. Erauzketari 

erresistentzia handiagoa dio, baina kolatze-maila txikiagoa. Koloreztaturiko paperetan, kolore gutxiago du 

gainaldeak baino, gehienetan gainaldea baino zimurtuagoa da... 

 

Lehen begiratuan, nahiko zaila da paperaren bi aldeak desberdintzea, batez ere, papera satinatua 

bada. Hori gertatzen denean, zenbait prozeduratara jo daiteke. Adibidez, papera soda-disoluzio diluitu 

batean busti eta, ondoren, luparekin begiratu, edo paperezko diskoak prestatu, eta busti ondoren, beroa-

rekin lehortu kizkurtu arte; kizkurtzean, azpialdea barruko aldean gelditzen da. 

 

 

 

 

 

 

Dena den, aldeak identifikatzea zaila bada, entseguak egitean alde bakoitza zenbaki batez edo letra 

batez izendatu beharko da; adibidez 1 eta 2, edo A eta B. 

Azpialdea Labea 
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3.5 Hezetasuna paperaren egokitzapenean 
 

Paperaren hezetasunak garrantzi handia du, bai ekonomiaren aldetik, baita paperaren ezaugarrietan 

duen eraginagatik ere. 

 

 Ikuspegi ekonomikotik: paperaren salerosketa pisuan oinarritzen da, hau da, kiloka edo tonaka 

saldu edo erosten da; hortaz, paperak hezetasun handia badu, paperaren salneurrian ura ere 

saldu edo erosten da. 

 Paperaren ezaugarrietan duen eragina aztertuz gero: hezetasunak paperaren ezaugarri gu-

ztietan eragiten du, batzuetan besteetan baino gehiago. Horrela, paperak hezetasun handia badu, 

malguagoa izango da; aldiz, lehorrago badago, hauskorragoa izango da, etab. 

 

Papera material hidrofiloa izanik, hau da, ura hartzeko joera izanik, haren ur kantitatea inguruaren 

araberakoa izango da: zenbat eta handiagoa izan inguruko hezetasuna, orduan eta handiagoa izango da 

paperaren hezetasuna ere. Horregatik, paperaren ezaugarri fisiko eta kimikoak ikertzeko unean, paperak 

egoera jakin batean egokituta egon beharko du: 23 ºC-ko tenperatura eta % 50eko hezetasun erlatiboa. 

(Ikus ARAUAK) 

 

Egoera berean paper guztiek ez dute hezetasun berdina izan beharrik; izan ere, zuntz-konposizioaren 

(ore mekanikoa, kimikoa, kotoi-zuntzak ...), fintze-mailaren, fabrikazio-moduaren eta abarren eraginpean 

ere badaude. 

 

Paper berak, tenperatura eta hezetasun erlatibo berdinetara egokitzen denean, hezetasun desberdina 

izan dezake, baldin eta aldaketak jasan baditu. Aldaketa horiek paperaren fasearen araberakoak izango 

dira, hots, absortzio- edo desortzio-faseen araberakoak. 

 

Lehenago esan dugunez, hezetasunak eragina du paperaren ezaugarrietan. 

 

 Paperaren lautasuna: papera pilatan bildurik badago, ertzak airearekin kontaktuan egongo dira, 

eta paperean geratuko da airearekin izango duen hezetasun-trukea. Papera airea baino lehorrago 

dagoenean, paperak aireko ura hartuko du, eta alderantziz, papera airea baino hezeagoa denean, 

ura airera pasatuko da. Ondorioz, papera deformatu edo desitxuratu egingo da. 

 Paperaren hezetasuna zenbat eta handiagoa izan, bere gramajea eta lodiera ere handiagoak 

izango dira. 

 

Hezetasunak paperaren beste ezaugarrietan ere eragina du, grafikoan ikus daitekeen moduan. 

Horregatik, paperaren ezaugarriak aztertzeko egiten diren entseguak —hau da, jarraituko diren proze-

durak— konprobatu eta kontrastatu egin behar dira, emaitzak ez baitira fidagarriak izaten beti. 
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Paper guztiek ez dute hezetasun bera behar, eta arazoak izan daitezke hezetasun handiegia nahiz 

txikiegia izateagatik. Horregatik, erabilera bakoitzak hezetasun optimo bat du. 

 

Hezetasuna neurtzeko, paper zati bat pisatu eta 105 ºC-an dagoen labean sartu behar da, pisua 

konstantea izan arte. Hezetasuna pisu-aldaketarekin kalkulatzen da: 

 

(Ph - Pb) % hezetasuna = Ph 
 

Ph= hasierako pisua (g) 

Pb= bukaerako pisua (g) 

 

105 ºC-an substantzia lurrunkorrak dituzten paperen hezetasuna ezingo da era horretan kalkulatu. 

Kasu horietan, beste prozedura batzuk erabili beharko dira, distilazioa, adibidez. 

TXIKIAGOTZE EHUNEKOA HANDITZE EHUNEKOA 

H
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LEHERKETA 

TRAKZIOA 
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4 PAPERAREN ITXURARI BURUZKO ENTSEGUAK 
 

Orriaren ezaugarri hauek paperaren itxurarekin erlazionatuta daude: 

 
 Formazioa 

 Zikinkeria eta orbanak 

 Inperfekzioak: zimurdura-, uhindura- eta biribiltze-inperfekzioak 

 Ezaugarri optikoak: kolorea, zuritasuna, distira eta opakutasuna 

 

Horiek guztiak propietate fisikoak aztertzean ikusiko ditugu. 

 

Ezaugarri horietako batzuek paperaren propietate fisikoetan eta mekanikoetan eragiten dute. Hala 

eta guztiz ere, sarritan paper bat atzera bota daiteke zenbait arrazoirengatik: kolore horixka edo grisa 

izateagatik, puntu beltzak izateagatik, guztiz laua ez izateagatik, etab. 

 

4.1 Orriaren formazioa 
 

Horrela deitzen zaio zuntzak paperetan nola banatzen diren adierazten duen propietateari, zuntzek 

paperetan duten banaketari, alegia. Orriaren formazioaren azterketa era subjektiboan egiten da; horreta-

rako, orria argi-iturri baten aurrean jartzen da, zer itxura duen ikusteko. Paperak formazio uniformea edo 

itxia duela esaten da, baldin eta kristal esmerilatuaren antza badu; aldiz, formazio txarra duela esango da 

zuntzak era ez-uniformean banatuta daudenean. 

 

Paper baten formazioa ezagutzeko, bi ezaugarri hartzen dira kontuan: batetik, zonalde arreetako 

intentsitatea edo dentsitatea, eta bestetik, zuntzen arteko tarteak. Azken horretan, tarteak handiak badira, 

formazioa ez da ona izango. 

 

Era horretan egindako entseguen emaitzak ezin dira zenbakizko balioen bidez adierazi; hori dela eta, 

beharrezkoa izango da paper estandar batekin alderatzea. Gaur egun badaude formazioa neurtzen duten 

metodo optikoak, baina prozedura nahikoa korapilatsua dutenez, ez dira asko erabiltzen. Hala ere, askoz 

ere objektiboagoak dira lehenago adierazitakoak baino. Prozedurak garatzen eta errazten diren heinean, 

haien aplikazioak ere ugarituko dira. 

 

Formazioa oso ezaugarri inportantea da paperetan; izan ere, paperaren itxuran eragiten du, baita 

propietate fisiko eta optikoetan ere. 
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Formazioak ia ezaugarri guztietan eragiten duela esan daiteke. Baina horretaz gain, papergintzan 

jarraitzen diren eragiketetan ere eragiten du, hala nola prentsatzean, lehortzean eta kalandratzean. 

 

Paperean idazteko edo inprimatzeko, edo geruza batez estaliko bada, ezinbestekoa izango da haren 

formazioa ona izatea, alegia, uniformea izatea. 

 

4.2 Zikintasuna 
 

Paperean izan daitezkeen materia arrotzak formazio txarraren ondorio dira. Materia horiek eragina 

izan dezakete paperarekin gero egiten diren eragiketetan: papera manipulatzean, transformazioan, 

inpresioan eta abar. Zikintasunak, gainera, paperaren balioa gutxitzen du. 

 

Orbanak ikertzeko erabili ohi den metodoan, lagineko orbanak orban estandarizatuekin alderatzen 

dira. Orban estandarizatu horiek orri garden batean daude. Orri hori laginaren gainean jartzen da, lagineko 

orbanak orri gardenekoekin alderatzen dira. Konparatu ondoren, laginak metro karratuko duen orban-

azalera kalkulatzen da. Dena den, metodo hori oso korapilatsua da, eta emaitzak subjektiboak eman 

ditzake. Egun badaude zenbakizko emaitzak ematen dituzten makinak. 

 

Orban horien jatorria zein den jakiteko, ezinbestekoa da papera egiteko jarraitu den prozedura zehatz-

mehatz ezagutzea. 

 

4.3 Entsegu fisikoak 
 

Paperaren propietateak ikertzeko, hainbat entsegu egiten da. Entsegu horiek aztertzen dituzten 

propietateen arabera sailkatzen dira. Ikertzen diren propietateak bost taldetan banatzen dira: 

 

 Izaera orokorrekoak 

 Propietate mekanikoak eta erresistentziazkoak 

 Gainazaleko propietateak 

 Propietate optikoak 

 Iragazkortasun- eta absortzio-propietateak 

 

a) Izaera orokorrekoak 
 

Paperaren gramajea haren azalera ezaguna pisatuz lortzen da. Lodiera, aldiz, mikrometroa erabiliz 

neurtzen da. Gramajearen eta lodieraren balioekin, puztutasuna edo bolumen espezifikoa kalkulatu ahal 

izango da. 
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b) Propietate mekanikoak eta erresistentziazkoak 
 
Paperak trakzioaren aurka duen erresistentzia kalkulatzeko, paper-probeta bat puskatzeko egin behar 

den indarra neurtzen da. Probetaren luzeraren eta zabaleraren artean erlazio konkretua dago, erabiltzen 

den makinaren araberakoa; ezartzen den karga-abiadura ere makinaren araberakoa izango da. Probeta 

puskatzeko egiten den indarrari etendura-karga deritzo, eta horren balioa jakinik, haustura-luzera kalku-

latzen da. Era berean, trakzioaren ondorioz paperak jasaten duen luzapena ere kalkula daiteke. Zenbait 

dinamometrok tentsio/deformazio kurba irudikatzen dute, eta trakzioaren bidez absorbaturiko energia 

(TEA) kalkulatzen dute. TEAren balio horrek paperaren lan-ahalmena adierazten du. 

 
Zenbait paperetan, interesgarria da giro hezean duten erresistentzia neurtzea, egoera horretan 

erabiliko baitira. Kasu horietan, entsegua egin baino lehen, probetak ingurune hezean mantentzen dira 

zenbait orduz, metodoaren arabera. 

 
Leherketarekiko erresistentzia kalkulatzeko, papera gomazko mintz baten gainean jartzen da. Mintz 

horretan presioa ezartzen da espezifikaturiko abiaduran. Paperak puskatzean jasan duen presioak 

leherketarekiko erresistentziaren balioa emango du. 

 
Urradurarekiko erresistentzia kalkulatzeko, erorketako pendulua erabiltzen da; paperean era kontro-

latuan hasitako urradura amaitzen du penduluak. Prozedura horretan, energiaren galera urradura gauza-

tzeko behar den indarrarekin erlazionatzen da. 

 
Tolestearekiko erresistentzia kalkulatzeko, laginak puskatu arte jasan ditzakeen tolestura bikoitzen 

kopurua neurtzen da. Tolestura horiek angelu konkretu batean eta kontrolatutako tentsiopean egiten dira. 

 
Zurruntasuna kalkulatzen da paper zati bat angelu konkretu batean tolesteko egin behar den indarra 

neurtuz. 

 
c) Gainazaleko propietateak 
 
Leuntasuna edo zimurtasuna neurtzeko, paperaren eta harekin kontaktuan dagoen eraztun baten 

artean airea pasarazten duen prozedura erabil daiteke. Beste prozedura batean, aire-bolumen jakin bat 

pasarazteko behar den denbora neurtzen da. Bi metodoetan, eraztunak paperean egiten duen presioa 

eta aireak eraztunaren barnean duen presioa ondo kontrolatu behar dira. 

 
Gogortasuna edo konprimagarritasuna neurtzeko, leuntasuna neurtzeko erabiltzen den prozedura bera 

erabiltzen da, baina presio handiagoa ezarriz; ondoren, emaitzak leuntasunarekin erlazionatzen dira. 

 
Erauzketarekiko erresistentzia zenbatekoa den jakiteko, gogortasun-argizariak erabil daitezke. 

Biskositate jakineko tintak erabiliz eta inprimatze-abiadura eta -egoera kontrolatuz, jakin daiteke zein den 

erauzketarekiko erresistentzia. 
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d) Propietate optikoak 
 

Paperaren propietate optikoak neurtzeko, espektrofotometroa erabiltzen da. Gailu horren bidez zurita-

suna, zuriaren gaineko opakutasuna, paperaren gaineko opakutasuna, kolorea eta distira neur daitezke. 

 

Zuritasuna neurtzeko, papera 457 nm-ko argiz erasotzen da; islapena neurtu, eta % 100eko islapena 

duen patroi zuri batenarekin alderatzen da. 

 

Opakutasuna bi eratara neur daiteke: zuriaren gainean eta paperaren gainean. Zuriaren gainean 

neurtzeko, beltza eta zuria jartzen dira % 0ko eta % 100eko islapena finkatzeko, eta gailua bi balio 

horiekiko ondo doitu ondoren, paperaren opakutasuna neurtzen da. Paperaren gainean neurtzeko, aldiz, 

paper orriak erabiltzen dira % 100 finkatzeko. Prozedura berdina izango da bi kasuetan. 

 

Kolorea neurtzeko, kolore-iragazkiak erabiltzen dira, eta koordenatu kromatikoak kalkulatzen dira. 

 

e) Iragazkortasun- eta absortzio-propietateak 
 

Paperaren airearekiko iragazkortasuna edo porositatea kalkulatzeko, zimurdura kalkulatzeko erabiltzen 

den gailu bera erabili daiteke. Horretarako, paper-azalera jakin batetik igarotzen den aire-emaria neurtzen 

da, edo jakineko aire-bolumen batek papera zeharkatzeko behar duen denbora. Olioek edo tinta normali-

zatuek paperean duten sarkortasuna neurtuz ere kalkula daiteke porositatea. 

 

Azaleko eta ore barruko kolatze-maila paperaren absortzio-ahalmenean islatzen da. Kolatze-maila 

kalkulatzeko erabiltzen den Cobb entseguan, pisu ezaguneko paper zati bat zilindro metaliko batean 

mantentzen da. Zilindro horretan ur kantitate jakin bat isurtzen da, eta, denbora tarte bat pasatu ondoren, 

paperak absorbitu ez duen ura kentzen da. Papera pisatu eta absorbatutako ur kantitatea kalkulatzen da. 

Absortzioa kalkulatzeko, beste zenbait metodo ere erabiltzen dira; urak edo beste produktu batzuek 

paperean sartzeko behar duten denbora neurtzen dute. 

 

Badago beste entsegu bat, zenbait paperentzako nahiko interesgarria: egonkortasun dimentsionala-

rena. Entsegu hori paperak hezetasun ezberdinetan egotean jasaten duen luzapena edo murrizketa 

neurtzean datza. Paperaren hezetasuna bi arrazoiengatik alda daiteke: papera busti delako edo inguruko 

hezetasuna aldatu delako. 
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4.4 Propietate eta entsegu kimikoak 
 

Paperaren propietate kimikoak haren osagaien eta fabrikazioan jarraitutako prozeduren araberakoak 

izango dira; hau da, papera osatzen duten lehengaien, oretze- eta zuritze-prozesuetan lortzen den arazte-

mailaren eta zuntzezkoak ez diren gainerako gehigarrien araberakoak. Entsegu anitz daude, eta zuntzez-

koak ez diren osagaiak identifikatzea eta zenbatzea lan zaila izaten da kasu gehienetan. 

 

Entsegu kimiko ohikoenak azidotasuna edo alkalinotasuna (pH-a) neurtzea eta paper-errautsen 

azterketa dira. 

 

Papera uretan jarri eta pH-a kalkulatzen da. Batzuetan, ordea, paperak azalean eta ore barruan pH 

desberdina du, eta azalekoa ezagutu nahi bada, elektrodo espezifiko bat erabili behar da. 

 

Paperak duen materia minerala ezagutzeko, papera erraustu eta errautsak jasotzen dira. Errauts 

horiek papera egiteko erantsi diren kargei dagozkie. Gerta daiteke, ordea, erraustean materia galtzea; hori 

kargaren araberakoa izango da. 

 

4.5 Zahartzea 
 

Denbora pasatu ahala, paperen zenbait propietate aldatu egiten dira, bai erresistentziazkoak, baita 

zuritasun- eta kolore-propietateak ere. Badaude bi aldagai paperaren zahartzearekin hertsiki erlazionatuak: 

lignina kantitatea eta paperaren pH-a. Hala, ore mekaniko proportzio handia duten paperek berehala 

hartzen dute kolore horia, ore mekanikoan ez baita ezabatzen lignina. pH azidoa duten paperek, berriz, 

erresistentzia galtzen dute denborarekin. Paperak izango duen zahartzea aldez aurretik ezagutu nahi 

denean, zahartzea azkartuko duen tenperatura eta hezetasunean jartzen da papera. Lortzen diren 

emaitzak paperak izango duen zahartzearekin guztiz bat ez badatoz ere, nahiko hurbilak dira. 
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5 IZAERA OROKORREKO ENTSEGU FISIKOAK 
 

5.1 Gramajea 
 

Gramajea da kartoi- edo paper-orri batek azalera unitate bakoitzeko duen masa. Entsegua egoera 

normalizatuan egiten da, hau da, 23 ºC-ko tenperaturan eta % 50eko hezetasun erlatiboan. 

 

Makinaren zabalera eta abiadura ezagunak badira, gramajea jakinik, makinaren produktibitatea kal-

kula daiteke. 

 

PRODUKTIBITATEA = GRAMAJEA × ZABALERA × ABIADURA 

(g/min = g/m2 × m × m/min) 

 

Hala, egunean produzitzen den paper-tona kopurua kalkula daiteke.  

 

Paperak pisatzen duena jakinik, azalera erabilgarria kalkula daiteke gramajearekin. 

 

 Gramajean eragiten duten aldagaiak 
 

Gramajea aztertzean, zenbait aldagaik eragin dezakete. Hona hemen horietako batzuk: 

 

 Paperaren izaera: uniformetasun falta eta, beraz, laginketaren beharra. 

 Ingurune-egoera. 

 Neurketan erabiliko diren gailuak eta gainerakoak. 

 Neurketa egingo duen pertsona. 

 Probetaren tamaina oso garrantzitsua da; izan ere, zenbat eta azalera txikiagoa izan, errorea 

orduan eta handiagoa da. 

 

Gramajean eragiten duten aldagaiak paper-makinan jasandako fabrikazio-kondizioekin erlazionaturik 

daude: orearen loditasunarekin, emariarekin, abiadurarekin, oihaleko erretentzioarekin eta abar.  

 

Gramajearen aldaketak luzetarakoak edo zeharkakoak izan daitezke. 

 

 Gramajearen neurketa 
 

Gutxienez 500 cm2-ko azalerako paper zati bat balantzan pisatzen da. Ondoren, gramajea kalku-

latzen da g/m2-tan. 
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Sarritan, balantza arruntak erabili beharrean, balantza bereziak erabiltzen dira, besteak beste, papiro-

metroak, paper-pisatzaileak, etab. Balantza berezi horietan, dagozkien dimentsioetako paperak neurtzen 

direnean, emaitza zuzenean irakurtzen da, inolako kalkulurik egin gabe. 

 

Paper-makinetan gramajea era zuzen eta jarraian neurtzen duten sistemak daude, une oro makinatik 

ateratzen den paperaren gramajea jakinarazten dutenak. 

 

 Gramajeen balioak 
 

UNE 57009 arauak gramajeak adierazten ditu. 

 

Taulan, UNE57009:2001 arauaren arabera gramajeen balioen perdoiak adierazten dira: 

 

GRAMAJEA (g/m2) PERDOIA (%) 

< 18 ± 8 

18-40 ± 5 

40-100 ± 4 

100-224 ± 3 

> 224 ± 5 
 

 

5.2 Lodiera 
 

Presio jakin baten eraginpean paperaren bi aldeen artean dagoen distantzia da lodiera. Lodierari 

kalibre ere esaten zaio, eta milimetrotan edo mikratan adierazten da. 

 

Zenbait paperetan, oso garrantzitsua da lodiera uniformea izatea; adibidez, iztukatzea jasango dute-

nentzat, inprimatzeko erabiliko direnentzat eta abar. 

 

 Lodieraren neurketan eragina duten aldagaiak 
 

Paperean egiten diren entsegu gehienetan bezala, lodieraren neurketan ere paperen izaerak, 

inguruko egoerak, neurtzaileak eta neurgailuak (presioaren kontrola) eragingo dute. 
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 Lodieran eragina duten aldagaiak 
 

Papera egiteko erabili diren oinarrizko materiek eta fabrikazio–prozesuek lodieran eragiten dute. Hona 

hemen horietako aldagai batzuk: 

 Ore mota: ore mekanikoa ore kimikoa baino lodiagoa da. 

 Fintze-maila: zenbat eta fintze-maila handiagoa izan, orduan eta finagoa izango da papera. 

 Karga kantitatea: zenbat eta karga kantitate handiago izan paperak, orduan eta finagoa izango da. 

 Satinatzea eta kalandratzea: paperean egindako presioa handiagotzen denean, lodiera 

txikiagotu egingo da. 

 

 Lodieraren neurketa 
 

Lodiera neurtzeko, mikrometroa erabiltzen da. Mikrometroak presioa normalizatu du; ezberdina da eta 

paperentzat eta kartoientzat. 

 

Lodiera txikiko paperen lodiera kalkulatu nahi bada, entsegua egiteko, paper bat baino gehiago 

hartzea komeni da; bestela, errorea handiagoa izango da. Paper sortaren lodiera neurtu ondoren, paper 

bakoitzarena kalkulatzen da. 

 

 Paper moten lodiera 
 

Hona hemen hainbat paperen lodieraren gutxi gorabeherako balioa: 

 

PAPER MOTA BALIOA 

Tabako-papera 30-50 mikra 

Inprimatzeko papera 70-120 mikra 

Kaxa-kartoia eta kartoia 0,6-2 mm 

 



Entsegu Fisikoak 
 

LANBIDE EKIMENA    
51 

 

5.3 Puztutasuna 
 

Puztutasunari bolumen espezifikoa ere deitzen zaio, eta 1 g paperek cm3-tan neurturik betetzen 

duen bolumena adierazten du. Paperaren lodieraren eta gramajearen arteko erlazioa da.  

 

 Puztutasunean eragiten duten aldagaiak 
 

Gramaje berarekin paperaren lodiera aldatzen bada, puztutasunaren balioa alda daiteke. 

 

 Puztutasunaren balioak 
 

Hona hemen hainbat paperen gutxi gorabeherako puztutasuna: 

 

PAPER MOTA BALIOA 

Paper iztukatua 0,8 cm3/g 

Xukapapera 2,5 cm3/g 

Kraft papera 1,3 cm3/g 
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6 PROPIETATE MEKANIKOAK ETA ERRESISTENTZIAKOAK 
 

6.1 Trakzioarekiko erresistentzia 
 

Trakzio-indarren eraginpean jartzen den papera luzatu egiten da, puskatzen den arte. Entsegua egin 

ondoren, hau determinatuko da: 

 

 etendura-karga 

 haustura-luzera 

 trakzio-indizea 

 luzapena 

 haustura-lana, TEA eta TEA indizea 

 

Trakzio-entsegua nahiko inportantea da, batez ere, biltzeko paperetan, tissue paperean, egunkari-

paperean eta beste batzuetan. 

 

 Etendura-karga 
 

Etendura-karga deritzo paperak edo kartoiak zabalera unitateko eta egoera normalizatuan puskatu 

gabe jasan dezakeen indar maximoari. Etendura-karga ikertzeko egiten diren entseguetan, hainbat gauza 

hartu beharko da kontuan, besteak beste: 

 

 Indarra N edo kgf-tan neurtzen da. 

 

 Normalean 15 mm-ko zabalerako probetak erabiltzen dira. 

 

 Emaitza kN/m-tan adierazten da (zenbait kasutan kgf/15 mm-tan, N/15 mm-tan edo N/m-tan 

ere adierazten da). 

 

 Luzetarako norabidean egindako entseguen emaitzek zeharkako norabidean egiten direnenak 

baino balio altuagoak dituzte, eta anisotropia-erlazioa paper motaren araberakoa da. 
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Hona hemen etendura-kargan eragiten duten aldagaiak: 

 

a) Neurketan eragiten duten aldagaiak kontuan hartu behar dira: 

 Inguruko egoera: paperean entsegua egin baino lehenago egokitu behar da. 

 Papera: laginketa egin; entsegua egitean, paperaren bi aldeak kontuan hartu; probetak bi 

norabideetan moztu; tolesturak, ertzak, ur-markak, akatsak, etab. saihestu. 

 Aparatua: ondo kalibratu, abiadura egokitu (entseguak irauten duen denborak emaitzetan 

eragiten baitu), matxardekin ongi eutsi eta matxardak lerrokatu. 

 Mozteko erabiltzen den gailua: probeta hausteko egingo den indarra zabaleraren araberakoa 

izango da. Laborategian egindako orriak erabiltzen direnean entseguan, probetaren luzera 

normalean 180 mm edo 100 mm-koa izaten da. Probetak moztean, kontuan izan behar da 

ebakidura garbia eta ertz paraleloak izan behar dituztela. 

 Papera erabiltzean, hau da, entsegua egiteko prestatzen denean, ahalik eta gutxiena ukitu 

behar da alde lautik. 

 

b) Gehienezko indarra aldatzen duten aldagaiak: 

 Gramajea: indarra gramajearekiko proportzionala da gutxi gorabehera. 

 Papera osatzen duten zuntzak. 

− Zuntzaren tamaina eta mota: zenbat eta luzeagoak izan zuntzak, orduan eta handia-

goa da erresistentzia. 

− Zuntzek jasan duten oregintza mota: ore kimikoak mekanikoak baino erresistentzia 

handiagoa du; kraft oreak, aldiz, bisulfito-oreak baino erresistentzia handiagoa du. 

− Ore zuritua edo ore gordina (zuritu gabeko orea). 

 

Erresistentzia handiko papera egiteko, konifero-zuretik ateratako orea sulfato edo Kraft prozesuaren 

bidez ekoizten da. 

 

c) Kargak: zuntzak kargen bidez ordezkatzen badira, erresistentzia txikitzen da. Kargek ez dute 

zuntzen egitura, eta, ondorioz, osagaien arteko loturak (zuntzen eta kargen artean) ahulagoak 

izango dira. 

 
d) Fintzea: oso aldagai inportantea da; izan ere, zuntzen arteko loturak hobetu eta ugaritu egiten dira, 

eta, ondorioz, erresistentzia handitu egiten da. ºSR balio batetik aurrera, erresistentzia egonkortu, 

edo, zenbaitetan, txikiagotu egin daiteke. 

 
e) Erresistentzia hobetzeko gehigarriak. 

 
f) Orriaren formazioa. 
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Laburbilduz, trakzioarekiko erresistentzia zuntzaren beraren erresistentziaren eta zuntzen arteko 

loturen kopuru eta motaren menpe dago. 

 

Bigarren aldagai hori garrantzitsuagoa da; izan ere, zuntz motzez egindako oreak fintze-maila egokia 

duenean, erresistentzia handiagoa izango du zuntz luzez eta fintze-prozesurik gabe egindako oreak baino. 

 

Trakzioarekiko erresistentzia neurtzeko, dinamometroa erabiltzen da; hauste-unean egindako indar 

maximoa eta paperak jasandako luzatzea neurtzen ditu. 

 

 Haustura-luzera 
 

Haustura-luzera da zabalera uniformeko paper-zerrenda bat hartu eta, mutur batetik esekita jarriz 

gero, bere pisuaren eraginez hausteko paper-zerrenda horrek behar duen luzera. Puskatzeko behar den 

indarrarekin eta gramajearekin kalkulatzen da, eta metrotan edo kilometrotan adierazten da emaitza. 

 

Haustura-luzeraren bidez, paperaren kalitatea nolakoa den jakin daiteke. Izan ere, egin beharreko 

indarra gramajearekiko proportzionala da, baina ez haustura-luzera, paperaren kalitatearekin aldatzen 

baita. Nahiz eta kalitate bereko paperean gramajea aldatu, haustura-luzera ez da aldatzen, ezaugarri hori 

kalitateari soilik baitagokio. Adibidez, 60 g/m2-ko gramajea eta 4,5 kN/m-ko etendura-karga duen paper 

batek 7,64 km-ko haustura-luzera izango du; kalitate bereko eta 75 g/m2-ko gramajeko beste batek 

5,62 kN/m-ko etendura-karga izango du, kalitate berdina izanik, haren haustura-luzerak 7,64 km-koa izaten 

jarraituko du eta. 

 

Hona hemen haustura-luzeraren ohiko balio batzuk: 

 

Paper mota Martxa-norabidea 
(MN) 

Zeharkako norabidea  
(ZN) 

Prentsa-papera 4 1,5 

Kraft papera 8 4 

Inprimatzeko papera 5 3 

 

 Trakzio-indizea 
 

Trakzio-indize deritzo etendura-kargaren eta gramajearen arteko erlazioari, eta N/m-tan neurtzen da. 

Haustura-luzeraren antzekoa da, indizearen balioa paperaren kalitatearekin bakarrik aldatzen baita. 
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 Luzapena 
 

Zuntzek deformazioa jasaten dute limite elastikoa baino gehiago luzatzen direnean. Deformazio hori 

iraunkorra eta atzeraezina da. 

 
Probeta trakzio-esfortzu baten eraginpean jartzen denean, luzatu egiten da, puskatzen den arte. 

Probetak puskatu arte jasan duen luzera-aldaketari deitzen zaio luzapena. Hasieran zuen luzerarekin 

alderatu eta emaitza ehunekotan adierazten da. Tratamendu bereziak jasan ez dituzten paperek luzatze 

handiagoa dute zeharkako norabidean luzetaan baino. 

 
Gofratu edo modelatu behar diren paper eta kartoietan, luzapena garrantzitsua da, baita zorroak 

egiteko erabiliko direnetan ere. 

 
Fintze-prozesuaren bidez luzapena handitu daiteke. Luzapen-handitze hori luzetarako norabidean nahi 

denean, papera kizkurtu edo mikrokizkurtu egiten da; horrela egiten diren paperei paper kizkurtu eta 

Clupak paper deitzen zaie. 

 
Hona hemen ohiko zenbait paperen luzapen-balioak (%-tan): 

 

Paper mota Martxa-
norabidea(MN) 

Zeharkako norabidea 
(ZN) 

Paper normalak 1-3 2-4 

Zorro-paperak 5-8 4-7 
 

 Haustura-lana, TEA eta TEA indizea 
 

Zenbait paperek —zorroak egiteko erabiltzen den kraft paperak, adibidez— kolpeak ondo jasan eta 

barruan dutena salbu mantentzeko prestatuak egon behar dute. Ezaugarri hori materialak kolpearen ener-

gia absorbatzeko duen gaitasunaren araberakoa da. Energia absorbatzeko gaitasun hori ezagutzeko 

kalkulatzen dira haustura-lana, TEA eta TEA indizea. 

 
Haustura-lana dinamometroari integratzaile bat akoplatuz kalkula daiteke. Integratzailerik izan ezean, 

kalkulua eskuz egin daiteke: lehenik, irudikatu indarra/luzera kurba; ondoren, finkatu gehienezko trakzio-

indarraren balioa; eta azkenik, kalkulatu kurbaren azalera puntu horretaraino. Kalkulu hori beste era batera 

egin daiteke, eta gutxi gorabeherako emaitza lortu: 180 mm-ko probeta baten etendura-karga luzapena-

rekin biderkatu, eta, ondoren, efikazia-indize batzuk aplikatu: 0,66 luzetarako norabidean eta 0,77 

zeharkako norabidean. 

 
Haustura-lana jakinik, TEA eta TEA indizea kalkulatzen dira. TEAk azalera unitateko energia 

adierazten du, eta TEA indizea TEAren eta gramajearen arteko zatidura da. 
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6.2 Trakzioarekiko erresistentzia egoera hezeetan 
 

Zenbait paperek egoera hezeetan erresistentzia edukitzea ezinbestekoa da haien funtzioa bete de-

zaten; adibidez, aho-zapiak, musuzapiak, hoztu eta izoztutako produktuak biltzeko erabiltzen diren kar-

toiak, etab. 

 

Paperak ez badu tratamendu egokia jasotzen, bere erresistentziaren zati handi bat galduko du, eta 

etendura-karga asko jaitsiko da; erresistentzia % 5 txikiagoa izatera irits daiteke lehor dagoenean duen 

erresistentziaren aldean. 

 

Erabilera hori izango duten paperekin erretxina batzuk erabiltzen dira, erretxina hezetasunarekiko 

erresistenteak (WS, wet strength resin). Erretxina horiek urea, formola, melamina eta beste sustantzia 

batzuk erabiltzen dituzte oinarri gisa. 

 

Paper batek egoera hezeetan trakzioarekiko duen erresistentzia kalkulatzeko, dinamometroa erabili 

baino lehenago probeta bustitzen da. Bustitzeko era eta horretarako beharko den denbora aldakorrak dira: 

 

 Probetaren erdiko aldea bustitzen denean, entsegua 5, 10, 15... segundo igarotzean egiten da. 

 Probeta uretan sar daiteke 30 minutuz, eta ondoren, entsegua egin. 

 Gauza bera eginez, baina erresistentzia txikienera iritsi arte. 

 Emaitzak adierazteko modu bat baino gehiago dago: 

 Egoera lehorretan egindako entseguetan bezala . 

 Egoera hezeetan duen erresistentzia egoera lehorretan izango lukeenarekin alderatuta, eta, 

ondoren, ehunekotan emanda. Kasu horretan, behar izan den denbora eta erabilitako metodoa 

adierazi beharko dira. 

 

WS paper batek % 40ko trakzioarekiko erresistentzia eman dezake egoera hezeetan. 

 

6.3 Leherketarekiko erresistentzia 
 

Tenkaturiko azalera batean presioa egiten denean, harrotu egiten da, lehertu arte. Leherketa hori 

makina-norabideko zuzen batean gertatzen da. 

 

Paperak hausteko unean jasaten duen presioari leherketa deritzo. Ikertzen den azalera 7,293 cm2 

denean, Mullen ere dei dakioke. 

 

Leherketarekiko erresistentziak adierazten du paperak norabide guztietan duen gogortasuna zenba-

tekoa den. Ezaugarri horretan eta trakzioarekiko erresistentzian faktore berek eragiten dute. 
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Entsegu hori egiteko, eklatometro deituriko gailua erabiltzen da. Eklatometroak glizerinazko ganbera 

batek egindako presioarekin desitxuratzen den gomazko mintz bat du. Mintz horrek presioa transmititzen 

dio paperari. 

 

Leherketa gertatzen den unean presioak duen balioa kilopaskaletan (kPa-etan) adierazten da, zenbait 

kasutan kgf/cm2 moduan ikus badaiteke ere. Leherketa-indizea kalkulatzeko, lortutako presioa gramajea-

rekin alderatzen da. 

 

Leherketa-indizearen ohiko balioak kPa.m2/g-tan: 

 

Paper mota Leherketa-indizea (kPa·m2/g) 

Egunkari-papera 1 

Idazteko papera 1,5-2 

Biltzeko papera 3-5 
 

 

6.4 Urradurarekiko erresistentzia 
 

Paper-orri baten urradura bi fasetan gertatzen da: hasieran egin behar den esfortzua ondoren egin 

behar dena baino handiagoa da. Lehenbizi gertatzen den urradura horri hasierako urradura deritzo, eta 

ondoren gertatzen denari, bigarren mailako urradura. 

 

Paperean urradurarekiko erresistentzia neurtzen denean, bigarren mailakoa neurtzen da; hau da, 

paperari ebakidura txiki bat egin ondoren, urratzen jarraitzeko egin behar den indarra. Lortzen den emaitza 

ezberdina da paperaren bi norabideetan: zeharkako norabidean lortzen dena handiagoa izaten da. 

 

Urraduran eragiten duten aldagaiak bi multzotan bana daitezke: 

 

a) Urraduraren neurketaren ingurukoak: 

 

Aurretik ikusitako ezaugarri guztientzat aipatutakoek balio dute entsegu honentzat (paperaren izaera, 

ingurua, aparatua eta ikerlea). Probetaren luzerak ere badu eragina neurketan; izan ere, zenbat eta handi-

agoa izan urratu beharreko luzera, esfortzua ere handiagoa izango da. 

 

b) Erresistentziari berari eragiten diotenak: 

 

 Gramajea: erresistentzia eta gramajea ia proportzionalak dira 



Analisia eta Kontrola 
 

LANBIDE EKIMENA   
 

58 

 

 Zuntz-konposizioa: 

− Zuntz mota: luzera da aldagai inportanteena; zuntz luzea duten paperek erresistentzia 

handiagoa izango dute. 

− Oregintza klasea: erresistentzia handiena Kraft oreak du. 

− Ore zuria edo gordina. 

 

 Kargak: erresistentziarako negatiboak dira, hau da, zenbat eta karga gehiago izan, orduan eta 

erresistentzia txikiagoa izango du paperak. 

 

 Fintzea: fintze-prozesuak oro har erresistentzia gutxitzen duela esan daiteke; nahiz eta fintzea 

oso txikia izan, zuntzen luzera apur bat txikiagotzen da beti. Zenbait oretan, fintze-prozesuaren 

hasieran erresistentzia handiagotzen hasten da, baina segituan hasten da gutxitzen. Gaine-

rako guztietan, prozesuaren hasieratik joaten da txikiagotzen. 

 

Horrek guztiak adierazten duen moduan, erresistentzia handia nahi izanez gero, luzera handiko 

zuntzen proportzioak handia izan behar du. 

 

Urradurarekiko erresistentzia kalkulatzeko, urradura-neurgailua erabiltzen da. Urradura-neurgailuak 

pendulu bat du erorketan, probetarekin topo egiten duena; probeta urratzeko behar duen energia kalkula-

tzen du gailuak. Entsegua egiten da probeta bat baino gehiago batera jarrita, eta erabilitako pendulu eta 

probeta kopuruaren araberako koefiziente bat aplikatzen da kalkuluak egiteko. Probetei aldez aurretik eba-

kidura txiki bat egiten zaie; ebakidura hori gailuak berak duen ebakitzeko hortz batekin egiten da. Oso ga-

rrantzitsua da urratu beharreko luzera finkatzea; horretarako, probetaren tamaina egokia aukeratu behar da. 

 

Emaitzak mN-etan adierazten dira, eta urradura-indizea kalkulatzeko, indarra gramajearekin al-

deratzen da. 

 

Ondoko taulan, makina-norabideko (MN) eta zeharkako norabideko (ZN) urradura-indizearen ohiko 

balioak adierazten dira: 

 

URRADURA-INDIZEA  
(mN.m2/g) 

PAPER MOTA 
MAKINA-NORABIDEA 

(MN) 
ZEHARKAKO 

NORABIDEA (ZN) 

Egunkari-papera 5 6 

Idazteko papera 5 6 

Biltzeko papera 15 18 
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6.5 Tolestearekiko erresistentzia 
 

Tolestearekiko erresistentziak neurtzen du tentsiopean eta hautsi arte paper-zerrenda bat zenbat 

alditan toles daitekeen. Lortzen den emaitza, hemen ere, desberdina da bi norabideetarako. Luzetarako 

norabidean handiagoa izaten da. 

 

Zenbait paper motatan aintzat hartu beharreko propietatea da, adibidez, diru-paperetan, mapetan, 

planoetan, koadernoen azaletan eta abar. 

 

Neurketan eragiten duten aldagaien artean, hezetasuna eta gailuak dira garrantzitsuenak, besteak 

ere kontuan hartu behar diren arren. 

 

Tolestearekiko erresistentzia handia duen papera lortu nahi bada, faktore hauek hartu behar dira 

kontuan: 

 

 Gramajea: gramajea handitzen denean tolestearekiko erresistentzia ere handitzen da, baina ez 

proportzionalki. 

 Zuntz-konposizioa: konifero-zuntzezko kraft oreek eta kotoizko oreek (linterrak) emaitza onak 

ematen dituzte. 

 Kargak: kargek ez dute hobetzen propietate hau. 

 Fintzea: orea fintzean tolestearekiko erresistentzia handiagoa egiten da, fintze-gradu batera 

iritsi arte. ºSR 50-60 fintze-mailatik aurrera, txikiagotzen hasten da erresistentzia hori. 

 Orriaren eraketak eragina izan dezake. 

 

Neurketa toleste-gailuan egiten da. Zenbait motatako gailuak daude merkatuan, eta guztiekin emaitza 

ezberdinak lortzen dira. Entsegua egiteko, 1 kgf-ko tentsioa erabiltzen da. Ikertu beharreko papera trakzioa-

rekiko erresistentzia txikikoa denean, ordea, beste pisu batzuk erabiltzen dira. Toleste-angelua eta toleste-

abiadura ere kontrolatu beharreko parametroak dira. Paper mota berarekin eta gailu berean egindako 

entseguetan emaitza ezberdinak lor daitezke. 

 

Lortzen diren emaitzak, lehen aipatu den bezala, gailuaren araberakoak dira, eta zenbaki oso baten 

bidez adierazten dira. Erresistentzia handiko paper baten tolestearekiko erresistentziak 1000 balio dezake; 

erresistentzia txikiko batek, ordea, 5 baino gutxiago izango du. 
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6.6 Zurruntasuna 
 

Zurruntasunaren neurketa garrantzitsua da zenbait paperetan eta kartoitan. Kasu batzuetan, zurrunta-

suna handia izatea komeni da; adibidez, kartoi meheetan, jokorako kartetan, postaletan, kutxak egiteko 

kartoietan eta abar. Beste batzuetan, aldiz, kontrakoa lortu nahi izaten da, hau da, zurruntasun txikia 

izatea; adibidez: tissue paperean, malguak izan behar duten inprimatzeko eta idazteko paperetan eta abar. 

 

Zurruntasunaren balioa ez da berdina izaten paperaren bi norabideetan, beste ezaugarri batzuekin 

gertatzen den bezala. Zurruntasuna handiagoa izaten da luzetarako norabidean. Bi norabideetan zurrunta-

sunak hartzen duen balioen arteko erlazioa aldatu egiten da papera egiteko erabili den makinaren arabera; 

makina laua erabiltzen denean 2,2:1 erlazioa lortzen da, eta forma biribila duten makinak erabiltzen direnean 

3,2:1 eta 4,3:1 balioak hartzen ditu erlazioak. 

 

Zurruntasuna neurtzeko modu anitz daude; hauek dira horien arteko batzuk: 

 
 Erresonantziaren metodoa: egoera dinamikoan ikertzen da, hau da, paperak bibratzen duenean. 

Deformazio elastikoa gertatzen den aldean paperak edo kartoiak azalera unitateko ezartzen duen 

erresistentzia neurtzen da. Mutur batetik finkaturik dagoen probetaren bibrazio-erresonantziaren 

luzera zehazten da, eta balio horrekin eta gramajearekin zurruntasuna kalkulatzen da. Hainbat 

sistematan oinarritutako aparatuak erabiltzen dira. Horien arteko bat Kodak sisteman oinarritzen 

da: Lhomargy aparatua. 

 Flexio estatikoaren metodoa: mutur batetik matxarda baten bidez finkaturik dagoen probeta 

15 º-ko angeluarekin tolesteko behar den indarra neurtzen du. Taber, Gurley eta beste tresna 

batzuk erabiltzen dira. 

 Horizontalki jarritako paper-zerrenda batek bere pisuarengatik erortzean egiten duen 
angelua neurtuz. 

 
Uhindutako kartoia egiteko erabiltzen diren paperen zurruntasuna kalkulatzeko, konpresioarekiko 

erresistentzia kalkulatzeko egiten diren entseguetan lortu diren emaitzak erabiliko dira, izan ere, zurrun-

tasunaren adierazgarri diren balioak ematen dituzte. 

 

Zurruntasunean aldagai hauek eragiten dute: 

 

 Hezetasuna: gehienezko zurruntasuna hezetasun erlatiboaren % 33 eta % 50eko tartean lortzen da. 

 
 Deslignifikatze-maila: oso egosiak dauden oreekin, baita zurituak daudenekin ere, paper malguak 

lortzen dira. Ore mekanikoekin zurruntasuna lortzen da, baita ore erdikimikoekin ere. 

 
 Zuntz mota: zuntzaren zurruntasunak paper meheetan eragiten du batik bat. 
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 Kargak: kargen ehunekoa handiagotzeak zurruntasuna gutxitzea eragiten du. 

 
 Gramajea: gramajea handiagotzean, zurruntasuna handiagotzen da. 

 
 Lodiera: gramajea bera izanik, zurruntasuna handitzen da lodiera handiagoa denean. 

 
 Fintzea: fintzeak zurruntasuna handitzen du. 

 
 Gehigarriak: bai almidoia bai sodio silikatoa gehituz gero bukaeran, zurruntasuna handitzen da. 

 

Aldez aurretik aipatu den moduan, zurruntasuna neurtzen duten zenbait gailu daude. Lhomargy 

(Kodak) aparatuan paper- edo kartoi-zerrenda bat bibrarazten da maiztasun jakin batean, eta bibrazioaren 

gehieneko anplitudea zein altueratan gertatu den neurtzen da. Luzera horrekin eta gramajeraren balioa-

rekin zurruntasuna lortzen da (mN.m-tan). 

 

Kartoien zurruntasuna kalkulatzen denean, maiz Taber zurruntasuna erabiltzen da. Taber zurruntasu-

naren unitatea SU (g.cm) da; beharrezko kalkuluak egin ondoren, emaitza mN.m-tan adierazten da. 

 

Zurruntasuna adierazteko moduak erlazionatzen dituzten taulak daude. 

 

Taula honetan, Kodak zurruntasunaren ohiko balio batzuk adierazten dira mN.m unitatetan. Balioak 

makina-norabiderako (MN) eta zeharkako norabiderako (ZN) adierazten dira: 

 

KODAK ZURRUNTASUNA  
(mN.m) 

PAPER MOTA 
MAKINA-NORABIDEA 

(MN) 
ZEHARKAKO 

NORABIDEA (ZN) 

Zurruntasun txikiko paperak ≤ 0,4 ≤ 0,2 

Kartoi mehea 10 5 

Kartoi trinkoak ≥ 90 ≥ 40 
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P-1. PAPERAREN HEZETASUNAREN DETERMINAZIOA 
 
Helburua 

 

Paper-laginaren hezetasuna zenbatekoa den jakitea da saiakuntza honen helburua. Lortzen den 

emaitza kontuan hartu beharko da gainerako saiakuntza gehienetan. 

 

Definizioa 
 

Hezetasunak paperak duen ur kantitatea adierazten du. Hezetasuna neurtzeko, papera berogailuan 

lehortzen da, pisu konstantea izan arte. Ondoren, pisu-galera zenbatekoa izan den kalkulatzen da, eta 

emaitza hasierako pisuarekiko ehunekotan adierazten da. 

 

Laginak prestatzea 
 

Lagina resma edo pakete bat paper bada, erdialdean jarraian dauden 4 orri hartu, erditik tolestu, eta 

aldez aurretik tara zehaztuta duten ontzi batzuetan gordetzen dira. Laginak 50 g-ko pisua izan behar du 

gutxienez. Ondoren, papera duten ontziak pisatzen dira. Hori guztia arreta handiz egin behar da, laginaren 

hezetasuna ez aldatzeko. 

 

Erabiltzen diren gailuak 
 

 Balantza: probetaren % 0,05 zehaztu behar du. 

 Probetentzako egokituriko ontziak: ur-lurrunekiko iragazkorrak, arinak eta saiakuntzak dirauen 

bitartean propietate aldaezinak dituen material batez eginak izan behar dute. 

 Berogailua: barneko airearen tenperatura 105 ± 2 ºC-an mantentzeaz gain, aireztapen egokia 

izan behar du. 

 

Prozedura 
 

Ontziari tapa kendu, eta barnean papera duela, berogailuan sartzen da. 105 ºC-ko tenperatura 

mantentzen da paperaren tenperatura konstantea den arte. Pisua konstantea dela jotzeko, jarraian 

egindako bi pisaldiek ez dute % 0,1eko diferentzia izan behar aurreko pisuarekiko. 

 

Txostena 
 

Egindako saiakuntza kopurua eta emaitzen batezbesteko balioa adierazi behar dira. Emaitza 

ehunekotan adierazten da, probetak hasieran zuen pisua erreferentzia hartuta. 
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P-2. GRAMAJEAREN, LODIERAREN ETA PUZTUTASUNAREN DETERMINAZIOA 
 
Helburua 
 

Praktika honen helburua da hainbat paper motaren gramajea, lodiera eta puztutasuna kalkulatzea. 

 

GRAMAJEA 
 

Definizioa 
 

Paper edo kartoi metro karratu batek gramotan pisatzen duena adierazten du gramajeak. 

 

Laginak prestatzea 
 

Saiakuntza egiteko erabiliko den probetak 500 cm2-ko azalera eduki behar du gutxienez. Laborate-

giko eredua erabiltzen da. 

 

Erabiliko diren gailuak 
 

 Mozteko gailua 

 Papirometroa: irudian agertzen den gailua da. 

 Balantza: % 0,05eko zehaztasuna behar du. 

 

Prozedura 
 

Aldez aurretik egokiturik dauden 10 probeta erabiliko dira saiakuntza egiteko. Probetak egokiturik 

egon ezean, saiakuntza-gelako tenperatura eta hezetasun erlatiboak aintzat hartu behar dira, gero 

beharrezkoak diren zuzenketak egin ahal izateko. 

 

Laborategiko papirometroekin 1000 cm2–ko azalerako probetak erabiltzen dira; horretarako, 

25×20 cm2-ko azalera duen eredua erabiltzen da. Eredu horrekin bi lagin moztu eta papirometroan 

jarri ondoren, irakurketa zuzenean egiten da, inolako kalkulurik gabe. 

 

Balantza erabiltzen bada saiakuntza egiteko, gutxienez 500 cm2 -ko azalerako papera pisatzen da. 

Ondoren, pisua eta azalera erlazionatzen dira: 

 

2

masa(g)gramajea=
azalera(m )
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P-2. GRAMAJEAREN, LODIERAREN ETA PUZTUTASUNAREN DETERMINAZIOA (Jarraipena) 
 

Perdoiak 
 

Gramajea 
(g/m2) Perdoia 

< 18 ±8 

18- 40 ±5 

40-224 ±4 

< 224 ±8 

 

Txostena 
 

Arazoak izan badira saiakuntza egitean, txostenean adierazi behar dira. Lortutako emaitzen espli-

kazioa eman behar dute ikasleek. Inguruneko egoerak saiakuntzan duen eragina zuzendu egin behar 

da. Gainera, txostenean datu hauek ere aipatu behar dira: egindako saiakuntza kopurua eta lortutako 

balioak, batez besteko balioa, desbiderapen tipikoa eta batezbestekoarekiko doitasuna. 

 

LODIERA 
 

Definizioa 
 

Lodiera da presio konkretu baten eraginpean paperaren bi aldeen artean dagoen distantzia. 

Paperaren lodiera zenbatekoa den jakiteko, zenbait saiakuntza egin ondoren lortutako balioen batez 

bestekoa kalkulatzen da. 

 

Laginak prestatzea 
 

6×6 cm2-ko azalerako 10-20 probeta moztu behar dira. Papera egoera normalizatuan egokitu 

ondoren egin behar da saiakuntza, eta, hori egin ezean, kontuan hartu beharko dira laborategiko 

tenperatura eta hezetasun erlatiboa. 

 

Erabiliko diren gailuak 
 

Milimetroaren ehunekoa neurtzeko gai den mikrometro bat erabiltzen da. Kontaktu-piezek para-

leloak eta tamaina egokikoak izan behar dute. Pieza horiek presio egokia egin behar dute. 
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P-2. GRAMAJEAREN, LODIERAREN ETA PUZTUTASUNAREN DETERMINAZIOA(Jarraipena) 
 

  
Mikrometro analogikoa Mikrometro digitala 

 
Prozedura 
 
Probeta bakoitzeko neurketa bana egingo da. 

 
Neurketa probetaren ertzetik gutxienez 2 cm-ra egin behar da. Neurketaren irakurketa egiten 

den bitartean, gailuaren gainean ez da inolako trakziorik egin behar. Markagailua egonkor dagoe-

nean egin behar da irakurketa. 

 
Txostena 
 
Gramajearen kasuan egin den bezala, saiakuntza egiteko unean emaitzetan eragina izan deza-

keen zerbait gertatu bada, txostenean aipatu behar da. Lortutako emaitzen azalpena eman behar du 

ikasleak. Inguruneko egoerak saiakuntzan duen eragina zuzendu egin behar da. Horrekin batera, 

txostenean datu hauek ere aipatu behar dira: egindako saiakuntza kopurua eta lortutako balioak, batez 

besteko balioa, desbideratze tipikoa eta batezbestekoarekiko doitasuna. 

 
PUZTUTASUNA 
 
Definizioa 
 
Lodieraren eta gramajearen arteko zatidura da puztutasuna; lehenengoa cm-tan eta bigarrena 

g/cm2-tan adierazten dira.  

3

2

lodiera(cm) cmpuztutasuna= =
ggramajea(g/cm )

 

Formularen garapenean ikus daitekeen moduan, puztutasunak eta bolumen espezifikoak unitate 

berdinak dituzte (cm3/g), eta horrek gauza bera direla frogatzen du. 

 
Txostena 
 
Lodieraren eta gramajearen saiakuntzetan lortutako datuetatik abiatuz, puztutasuneko 10 balio 

kalkulatuko dira. Balio horien batez bestekoa izango da emaitza. 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA 
 

P.3.1. Trakzioarekiko erresistentzia 
 
Helburua 
 

Trakzioarekiko erresistentzia jakiteko, paperek edo kartoiek trakzioaren aurka jartzen duten erresis-

tentzia neurtzen da saiakuntzan. 

 

Definizioa 
 
Trakzio bidezko etendurarekiko erresistentzia da egoera normalizatuan paper edo kartoi batek hautsi 

gabe azalera unitateko jasaten duen gehienezko trakzio-indarra. Etendura-karga ere deitzen zaio. 

 

Laginak prestatzea 
 

20 probeta mozten dira, hamar norabide bakoitzeko. Mozten diren probeta horiek ez dute ez toles-

durarik ez akatsik izan behar, eta ur-marketatik kanpo moztuko dira. 250 mm-ko luzera eta 15 mm-ko 

zabalerakoak izan behar dute. Mozketak garbia izan behar du, hau da, bizarrik gabekoa. Probetak moztu 

baino lehen komeni da paperean marra paraleloak egitea. Horrela, probetak prest daudenean, batzuek 

luzetarako marrak eta besteek zabaletarako marrak izango dituzte, eta bi norabideak ondo bereizten 

lagunduko dute. 

 

Saiakuntzagunea 180 mm edo 100 mm-koa izaten da normalean, eta saiakuntza egin baino lehen 

ahalik eta gutxiena ukitu beharko da. 

 

Probetak arauak adierazten duen moduan egokitu behar dira, eta saiakuntza egoera egokian egin 

behar da. Laborategiko orriak erabiltzen direnean, probeten luzerak 100 mm-koa izan behar du. 

 

Erabiliko den gailua 
 

 LHOMARGY aparatua 
 

Matxarda higikorrean trakzioa egiten da. Matxarda horrek, probetaren bidez, kontrapisua duen ba-

lantzatxoa mugitzen du. Balantzatxoak egiten duen desplazamendu angeluarra zenbat eta handiago 

izan, orduan eta handiagoa izango da probetan egindako esfortzua. Trakzioarekiko erresistentziaren 

balioa kalkulatzeko, gailuak egiten duen desplazamendu angeluarra irakurtzen da; izan ere, bertan 

adierazten da paperak jasan duen indarraren balioa. Indar hori kilopondetan adierazten da. 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 
 

 
 

 J. J. L LOYD aparatua 
 
2.000 N-eko karga-zelula bat eta hainbat botoi edo sakagailu ditu, funtzio hauek eragiteko: 

 Gorantz higitzeko (UP). 

 Beherantz higitzeko (DOWN). 

 Gorantza nahiz beherantz gehienezko abiaduran higitzeko (FAST). 

 Itzultze automatikoa eragiteko (RETURN). 

 Gailua automatikoki zeroan jartzeko (ZERO). 

 Lana zikloka egiteko (CYCLE). 

 Saiakuntzaren iraupena doitzeko, abiadura aldatzeko (SPEED). 

 Makina goian edo behean automatikoki gelditzea ahalbidetzeko, bi mikroetengailuren bidez 

(ibiltarte-etengailuak). 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 
 

PROZEDURA 
 

Lhomargy aparatuan 
 

 Papera bi matxarden artean jartzen da. Saiakuntzak irauten duen bitartean mugimenduak sai-

hesteko, matxardek tinko eutsi behar diote paperari. 

 

 
 

 Alde batetik, matxarden luzetarako ardatzek eta probetarenak bat etorri behar dute, eta, bestetik, 

ezartzen den trakzioarekiko elkarzutak izan behar dute. Matxarden euste-azalerek plano berean 

egon behar dute, eta plano horrek probetarena berarena izan behar du. 

 

 Gailua martxan jarri baino lehen, bi balaztak kendu egin behar dira: beheko aldean dagoen 

pisuaren balazta eta probetari goitik eusten dion matxardaren balazta. 

 

 Gailua martxan jarri eta beheko matxarda beheraka hasiko da mugitzen, pisuak arkuan gora 

egiten duen bitartean. 

 

 Probeta hausten denean, gailua gelditu egingo da. Indarraren irakurketa arkuan egiten da, eta 

luzapenarena, gailuaren goialdean dagoen zirkuluan. 

 

 Irakurketa egin ondoren, gailua hasierako posizio berean jartzen da; horretarako, gailua martxan 

jartzeko erabiltzen den palanka gorantz mugitzen da. 

 

 Trakzio-saiakuntzak 20 segundo iraun dezan moldatu behar da trakzio-abiadura. Probetaren 

haustura ertzetik 1 cm baino distantzia gutxiagora gertatzen denean, emaitza ez da ontzat hartzen. 

Etendura-karga bi edo hiru zifra esanguratsurekin ematen da, makinaren eskalaren arabera. 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO  
ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 

 

 

 

Luzeraren 
irakurketa 

Goiko balazta 

Matxardak 

Beheko balazta 

Indarraren 
irakurketa 

Pisua 

GAILUA 
MARTXAN 
JARTZEKO 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 
 

J.J. LLOYD gailua martxan jartzen 
 

1. PEAK/NORMAL etengailua NORMAL posizioan ipinita, sakatu ON botoia gailua pizteko 

(ikus oharra). 

2. Mikroetengailuak (goikoa eta behekoa) behar den posizioan daudela ziurtatu. 

3. Eskala egokia aukeratu “EXT” (luzapena) eta “LOAD” (karga) botoien bidez, honako hauek 

aintzat hartuz: 

 “EXT” sakatuta: irakurketa 50 mm-raino (bereizmena mm/100-tan). 

 “EXT” sakatu gabe: irakurketa 500 mm-raino (bereizmena mm-tan). 

 “LOAD” sakatuta: 0-200 N. 

 “LOAD” sakatu gabe: 0-2000 N. 

4. “ZERO MANUAL” sakatu eta eskalak zeroan jarri, potentziometroak erabiliz. 

5. “ZERO MANUAL” sakatzeari utzi eta “ZERO AUTO” sakatu. 

6. “ZERO” botoia behar beste alditan sakatu, zeroa agertu arte. 

7. Ziklotan lan egin ahal izateko, mikroetengailuen maximoa eta minimoa finkatu, eta, on-

doren, “CYCLE” sakatu. 

8. PEAK/NORMAL botoia PEAK posiziora pasatu, gehienezko balioak erregistraturik gera 

daitezen. 

9. SPEED botoiaren bidez saiakuntzaren abiadura egokitu, saiakuntzak 20 ± 5 segundo inguru 

iraun dezan. Hasiera batean ez badakigu zenbatekoa den abiaduraren gutxi gorabeherako 

balioa, abiadura lehenengo saiakuntza egin ondoren doitzen da. 

10. UP sakatu eta trakzio-saiakuntza aukeratutako abiaduran hasiko da. 

DOWN sakatzen denean, matxarda jaisten hasiko da aldez aurretik zehazturiko abiaduran. 

DOWN edo UP botoiak FAST botoiarekin batera sakatzen badira, abiadura 1.000 mm/min-

koa izango da. 

RETURN sakatzen bada, matxarda hasierako posiziora bueltatuko da gehienezko abiaduran. 

11. Gailua gelditu nahi denean, botoi guztiak sakatu gabeko posizioan jarri behar dira. 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 
 

OHARRA: Komeni da gailua martxan jartzea  

lanean hasi baino 10 minutu lehenago 

 

Kalkuluak 
 
Trakzioarekiko erresistentzia (R) kN/m-tan kalkulatzen da, eta, horretarako, etendura-kargaren (F) 

eta zabaleraren (A) datuak erabiltzen dira: 

 

a) F kgf-tan badago eta A = 15 mm bada: 

 

9,81 kN
15 m

FR ⋅  =  
 

 

 

b) F newtonetan badago eta A = 15 mm bada: 

 

kN
15 m
FR  =  
 

 

 

R-ren balioa kalkulatu ondoren, haustura-luzera (HL) km-tan kalkulatzen da. Haustura-luzera 

trakzioarekiko erresistentziaren (R) eta gramajearen (G) arteko erlazioa eginez lortzen da, eta unitateak 

m-ak izateko, ekuazio hau erabiltzen da: 

 

1000 (m)
9,81

RHL
G
⋅

=
⋅

 

 

P.3.2. Luzapena 
 

Definizioa 
 

Egoera normalizatuan paperak trakzio-esfortzu bat jasan ondoren duen luzera-aldaketari deitzen 

zaio. Luzapena hasierako luzerarekiko izan duen aldaketa moduan adierazten da. 

 

Haustura-luzera: paper batek etendura-kargarainoko trakzio-indar bat jasatean apurtu aurretik izan 

duen luzera-gehikuntza da. 
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P-3. TRAKZIO BIDEZKO ETENDURAREKIKO ERRESISTENTZIA ETA LUZAPENA (Jarraipena) 
 

Prozedura 
 

Trakzioarekiko erresistentziaren saiakuntzan erabilitako probetak erabiltzen dira; izan ere, bi 

saiakuntzak aldi berean egiten dira. Lhomargy aparatuak bi eskala ditu. Horietako batek luzapenaren 

balio absolutua ematen du mm-tan, eta besteak ehunekotan ematen du, baina soilik matxarden arteko 

distantzia 180 mm denean. J.J. Lloyd aparatuak balio absolututan ematen du luzapena. 

 

Luzapen oso txikiko paperak ikertu nahi direnean, luzapen konstanteko dinamometroak erabiltzea 

komeni da. Dinamometro horiek kargak ezartzeko erabiltzen diren dinamometroen tankerakoak dira. 

 

Kalkuluak 
 

Luzapena probetak hasieran zuen luzerarekiko kalkulatzen da ehunekotan, hau da, matxarden 

arteko distantziarekiko. Kalkulu hori bi norabideetan egin behar da, eta emaitzak zifra hamartarretan 

ematen dira. 

 

Txostena 
 

Saiakuntzak iraun bitartean sortutako eragozpenak adierazi behar dira. Lortutako balioak azaldu 

behar ditu ikasleak. 

 

Saiakuntza zein ingurune-egoeratan egin den zehaztu behar da, eta Houston-en, Cerson-en eta 

Kirkwood-en taulak erabiliz, zuzenketak egin behar dira emaitzetan. 

 

Makina-norabideko eta zeharkako norabideko batez besteko balioak eta desbiderapen tipikoa lortu 

behar dira. Lortutako emaitzei buruzko iritzia eman beharko du ikasleak; adibidez, balioren bat ohikoa 

izango ez balitz, arrazoia eman beharko luke. 
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P-4. LEHERKETAREKIKO ERRESISTENTZIA 
 

 

Helburua 
 

Saiakuntza estatiko honen helburua da biltzeko paperek jasaten duten hondatzea simulatzea. Pa-

perak bere azaleraren bi norabideetan duen elastikotasunaren neurria da. 

 

 

Definizioa 
 
Leherketarekiko erresistentzia deitzen zaio probetak azalerarekiko perpendikularki eta era unifor-

mean presioa egiten zaionean jasaten duen gehienezko erresistentziari. 

 

 

Laginak prestatzea 
 

100 × 100 mm2-ko probetak moztu eta 24 orduz egoera normalizatuan mantentzen dira. Saiakuntza 

egitean kontuan hartu behar da paperaren bi aldeek emaitza ezberdina izan dezaketela, eta, beraz, bi 

aldeetan egin beharko dela. 

 
Erabiliko den gailua 
 

Erabiliko den gailua papera aztertzeko normalizaturik dago, hau da, kartoiarekin ezin da saiakun-

tzarik egin. 

 

 

Prozedura 
 

1. Aparatua sare elektrikoan konektatu eta konprimagailua martxan jarri behar da. 

2. Aparatua martxan jartzeko botoia sakatu (atzeko aldean dago). 

3. I.D. botoia sakatu. 

4. ENTER botoia sakatu. 

 

Aurretik egindako saiakuntzen emaitzak ezabatzeko: 

 MEM botoia sakatu 

 REJECT botoia sakatu 
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P-4. LEHERKETAREKIKO ERRESISTENTZIA (Jarraipena) 
 

Gailua kalibratzeko eta zeroan jartzeko, urrats hauek jarraitu behar dira: 

 

 LIM sakatu 

 

 ZERO sakatu 

 

 ID sakatu 

− Pantailan ID:3095 agertuko da 

− ENTER sakatu 

 

Aurreko pausoak eman direnean, leherketarekiko erresistentzia neurtzen duen saiakuntza egiten 

has daiteke; horretarako: 

 

 Probeta dagokion lekuan jarri. 

 

 TEST botoia sakatu. 

 

 Saiakuntza egin ondoren, pantailan READING hitza agertzen da, hau da, emaitza. 

Egiten diren saiakuntza guztietan, emaitzaren balioa pantailan agertuko da. 

 

 Kalkuluak egiteko, aurretik jasotako balio guztiak prozesa ditzakegu, edo, bestela, gailuari 

eskatu prozesa ditzan. Horretarako, STATS eta ENTER botoiak sakatu eta pantailan datu 

hauek agertuko dira: batez besteko balioa, desbideratze tipikoa, balio handiena, balio 

txikiena eta unitateak. 

 

Ohar garrantzitsuak 
 

Saiakuntza egin aurretik, jakin daiteke ikertu beharreko paperaren erresistentzia txikia dela. Hori 

horrela denean, saiakuntza egiteko, paper bat baino gehiagoz egindako lagina erabiltzen da, eta lortuko 

den emaitza lagina osatzen duten paperen kopuruari dagokio. 

 

Saiakuntza egin ondoren, eta papera hautsi dela konprobatu ostean, mintza bere lekura bueltatzen 

dela ziurtatu behar da. 
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P-4. LEHERKETAREKIKO ERRESISTENTZIA (Jarraipena) 
 

 

Kalkuluak 
 

Lortutako balioekin leherketa-indizea kalkulatzeko, kPa-etan neurtutako presioa eta g/m2-tan 

neurtutako gramajearen arteko erlazioa egiten da. 

 

2

(kPa). .
(g/m )

PL I
G
⋅

=  

 

Askotan, gailuek presioa kgf/cm2-tan neurtzen dute. Hori gertatzen denean, leherketa-indizea 

horrela kalkulatzen da: 

 

98,1. . PL I
G
⋅

=  

 

Hau da goiko ekuazioaren magnitudeen esanahia: 

L.I. leherketa-indizea, P presioa, kgf/cm2-tan adierazita, eta G gramajea, g/m2-tan adierazita. 

 

 

Txostena 
 

Saiakuntza egitean zegoen ingurune-egoera kontuan hartuko da emaitzak interpretatzeko. 

Horretarako, akatsen abakoak erabil daitezke. 
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P-5. ZURRUNTASUNA 
 

Helburua 
 

Zurruntasunaren saiakuntzaren bidez, paperek eta kartoiek duten flexioarekiko erresistentzia neurtzen 

da. 

 

Oinarria 
 
Luzera guztian zabalera berdina duen probeta gailuan jarri eta, ondoren, 25 Hz-eko maiztasunarekin 

bibrarazten da. Probetaren alde librea eskuarekin erregulatzen da, maiztasuna maximoa den arte. 

 

Paperaren edo kartoiaren gramajea ezagututa, zurruntasuna kalkula daiteke. 

 

Laginak prestatzea 
 

Zabalera konstanteko paperezko zerrendak moztu behar dira, hamar norabide bakoitzean. Zabalerak 

ez du emaitzetan eragiten, baina luzera osoan konstantea izan behar du. 

 

Paper eta kartoi arrunten kasuan, zabalera onena 15 mm da. Uhin-kartoiaren kasuan, ildaskatzea dela 

eta, komenigarriagoa da 25 mm-ko zabalerako probetak erabiltzea. Ildasken norabidea duten zerrendak 

prestatzerakoan, probetaren zabalerak ildaska osoa hartu behar du, neurketa onargarria izatea nahi bada. 

 

Saiakuntza egiteko, lagin lauak erabili behar dira. Probetaren makurduraren eragina ezberdina da makur-

dura gertatzen den aldearen arabera. Gerta daiteke probeta arku zirkularraren antzera okertzea; kasu horre-

tan, ez du eraginik izango emaitzetan. Baina makurdura luzetarako ardatzean gertatzen bada, zurruntasuna 

handitu egingo da, eta emaitzak faltsuak izango dira. 

 

Prozedura 
 
1. Konektatu gailua sare elektrikoan. 
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P-5. ZURRUNTASUNA (Jarraipena) 
 

2. Probeta eskuineko eskuko erakuslearen eta erpuruaren artean hartu behar da. Ezkerreko 

eskuarekin goiko matxarda ireki eta probeta sartzen da, matxardaren topearekin jo arte. Paperak 

bertikal geratu behar du. 

Ondoren, beheko baraila ireki eta probeta hortik sartu behar da, barailaren azpiko aldetik soberan 

gelditu arte. Horrela dagoenean, baraila itxi behar da. 

 

3. Jaitsi probeta gailuaren eskuinaldean dagoen aginte-torloju biribilarekin. Probetak matxardaren 

goiko muturraren altuera izan behar du (gailuaren zeroa jarrita egongo da une horretan). Ondoren, 

jarri zeroan erregeletaren indizea. 

 

4. Igo probeta eskuineko aginte-gurpilaren bidez. 

Lagina ez bada behar bezain zurruna, ez da labainduko; aldiz, matxardaren eta barailaren artean 

makurtu egingo da. Kasu horretan, ireki pixka bat matxarda, probetaren igoera errazteko. 

 

5. Gailua martxan jartzen da azpialdean duen botoiaren bidez. 

Probeta eskuineko agintearen bidez jaitsi behar da. Uhinen anplitudea handituz joango da balio 

maximoa lortu arte; hortik aurrera txikiagotzen hasiko da. 

Lehenengo saiakera hori anplitude maximoa zein ingurutan gertatzen den ikusteko egiten da. 

Ingurua jakina denean, igo pixka bat papera gehienezko baliotik eta poliki jaitsi, anplitude maximoa 

zein lekutan gertatu den ikusteko. 

 

Txostena 
 

Zurruntasuna kalkulatzeko, formula bat aplikatzen da, praktikan lortu ditugun anplitudearen datuak 

( [ ] mmL = ) eta gramajearenak ( [ ] 2g/cmG = ) erabiliz: 

 
4

20
100 100

L GR  = ⋅ ⋅ 
 

 

 

Abakoak eta taulak erabiliz, kalkulua sinplifika daiteke. 

 

Laborategian egiten diren saiakuntza guztietan bezala, honetan ere azaldu beharko da saiakuntzak iraun 

duen bitartean ezustekorik izan den, eta, horrela gertatu bada, zer motatako eragina izan duen emaitzan. 

Inguruneko egoera ere kontuan hartu behar da, ondoren emaitzak zuzentzeko. Beti bezala, egin den 

saiakuntza kopurua, lortutako balioak, batez besteko balioa eta desbiderapen tipikoa adierazi behar dira. 
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P-5. ZURRUNTASUNA (Jarraipena) 
 

Txostena egiteko erabilgarriak izango diren zenbait gailuren arteko korrespondentzia 
 

Kartoiekin saiakuntzak egitean, erabilitako gailuekin lortzen diren emaitzen arteko 

korrespondentzia erlazio jakinen bidez kalkula daiteke. Erlazio matematiko horietan K, T eta G 

letrak agertzen dira, eta hau adierazten dute: 

 

K = Kodak-Pathe, emaitzak mN-tan adierazita 

T = Taber, emaitzak Taber Stiffnes Unit unitatetan adierazita 

G = Gurley, emaitzak mg-tan adierazita 

 

Saiakuntzen arteko erlazio matematikoak hauexek dira: 

 

Kodak-Pathé-Taber..............T = 4,9 K........K = 0,21 T 

Kodak-Pathé-Gurley............G = 320 K......K = 0,0031 G 

Taber-Gurley........................G = 68 T........T = 0,0156 G 

 

Paperaren kasuan, erlazioak grafikoen bidez ematen dira. 
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P-6. TOLESTURAREKIKO ERRESISTENTZIA 
 

Helburua 
 

Saiakuntza honen helburua da erabiltzerakoan askotan tolesten diren paperen erresistentzia neurtzea. 

Saiakuntza honek garrantzia du, adibidez, diru-paperetan, mapetan, koaderno azaletan eta abar. 

 
Emaitzak beti berdinak ez badira ere, saiakuntza interesgarria da. 

 

Definizioa 

 

Tolesturarekiko erresistentzia da paper-zerrenda batek hautsi baino lehen jasan ditzakeen tolestura 

bikoitzen kopurua. Tolestura horiek presio jakin batean egiten dira.  

 
Tolestura bikoitza deritzo papera bere gainean biltzen denean sortzen den deformazioari. 

 

Laginak prestatzea 
 

Norabide bakoitzeko hamar probeta moztu behar dira. Probeten zabalerak 15 mm-koa izan behar du, 

eta ebaketek garbiak izan behar dute, bizarrik gabekoak. Probeten luzerak erabiliko den zizailarena izan 

behar du; laborategiko gailuan 100 mm-koa da. 

 

Gailua 
 

Laborategian KÖLHER-MOLIN gailuaren tankerako bat erabiliko da. 

 
Probeta bi barailek eusten dute. Beheko barailan 1 kgf-ko pisuak eragiten du, eta goikoak uhin-

mugimendua eragiten du. 

 
Gailu horrek, barailen posizioa dela eta, bi lagin batera ikertzeko aukera ematen du. Emaitzak kontagailu 

batzuetan azaltzen dira. Kontagailu horiek gelditu egiten dira papera hausten denean, eta neurketaren irakur-

keta egiten da. 
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P-6. TOLESTURAREKIKO ERRESISTENTZIA (Jarraipena) 
 

 

Prozedura 
 

Sartu probetak bi barailen artean, finkatu eta probetaren azpialdean eragiten duen pisua aske uzten duen 

torlojua lasaitu; ondoren, kontagailuak zeroan ipini eta martxan jarri. 

 

Saiakuntzaren bukaeran, paperek hautsi arte egin dituzten tolestura bikoitzen kopuruak irakurri behar 

dira kontagailuetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Probeta bi barailen artean sartu.                            Kontagailua zeroan jarri. 

 

 

Txostena 
 

Saiakuntza egiterakoan zegoen ingurune-egoera kontuan hartu behar da; zuzenketa guztiak Houston-

Carson-Kirkwood akats-abakoa erabiliz egiten dira. 

 

Gainerako praktika guztietan bezala, saiakuntzan eragin dezakeen zerbait gertatu bada aipatu egin be-

harko da, eta eragiteko modua adierazi. Batez besteko balioa eta desbideratze tipikoa paperaren bi 

noranzkoetarako eman behar dira. Saiakuntza egiteko erabili diren pisuak adierazi behar dira. 
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P-7. URRADURAREKIKO ERRESISTENTZIA 
 

 

Helburua 
 

Hainbat motatako esfortzuak egin behar dituen paperaren erresistentzia neurtzea da helburua. Esfortzu 

horiek leku askotan egin beharrekoak izan daitezke: papergintzan, bobinatzeko makinan, kalandran, papera-

ren transformazioan, bukaerako erabileran eta abar. 

 

Saiakuntza dinamikoa da. Kasu honetan ez da ez presioa ez indarra neurtzen, baizik probetan urradura 

eragiteko behar den energia. 

 

 

Definizioa 
 

Urraduraren barne-erresistentzia da urratzen hasi den paper baten urradura jarraitzeko behar den batez 

besteko energia. 

 

Hasierako urradura makina-norabidean egin bada, lortuko den urradurarekiko erresistentziaren balioa 

norabide horretarako izango da, eta luzetarako urradurarekiko erresistentzia bezala adieraziko da. Aldiz, no-

rabide horrekiko elkarzuta den norabidean egiten bada saiakuntza, zeharkako urradurarekiko erresistentzia 

lortuko da. 

 

Urradura-indizea da urradurarekiko erresistentziaren eta gramajeraren arteko erlazioa. 

 

 

Laginak prestatzea 
 

Laginak UNE 57001 arauaren arabera prestatu behar dira. 

 

Saiakuntza egiteko, laginaren 4 orri erabiltzen dira. Orriak paralelo jartzen dira luzetarako norabidean. 

Ondoren, lau orriak batera hartu eta 50×62 mm2-ko probetak mozten dira, gillotina erabiliz.  

 

Norabide bakoitzean 10 saiakuntza egiteko adina probeta prestatu behar dira. Kontuan hartu 

behar da probeta bakoitza osatzen duten 4 orrien ertzak aske egon behar dutela, bestela emaitza ez 

baita zuzena izango. 
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P-7. URRADURAREKIKO ERRESISTENTZIA (Jarraipena) 
 

Prozedura 
 

Pauso hauek eman behar dira: 

 

1. Konpresorea eta aparatua martxan jarri, adierazitako ordenan. 

 

 
 

2. Aparatua kalibratu egin behar da martxan jartzen den guztietan, bestela emaitza guztiak zero izango 

baitira. Egunean bitan edo gehiagotan erabiltzen denean, behin kalibratzearekin aski izango da. 

 

3. Aurretik egindako saiakuntzen emaitzak ezabatu egin behar dira, gure emaitzetan eraginik izan ez 

dezaten. Kendu ezean, ezingo dira aintzat hartu gailuak ematen dizkigun bataz bestekoa, desbi-

deratze tipikoa eta era horretako emaitzak. 

 

Aurreko saiakuntzen emaitzak aparatutik ezabatzeko <<MEM>> botoia sakatu, eta pantailan hau 

agertuko da: 
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P-7. URRADURAREKIKO ERRESISTENTZIA (Jarraipena) 
 

CLEARen azpiko botoia birritan sakatu, eta ezabatu egingo dira gailuak memorian gordeta zeuzkan 

datu guztiak. 

 

Datu bakar bat ezabatu nahi denean, balioa arraroa izan delako edo beste arrazoi batengatik, 

<<MEM>> botoia sakatu behar da, eta, ondoren, REJECTen azpiko botoia sakatu behar da behin. 

 

4. Saiakuntza egiteko, pisua kendu egiten da. Ondoren, probeta barailetan jarri eta <<TEST>> 

sakatu behar da, barailak pneumatikoki ixteko (ondo sakatu behar da, batzuetan ez baitu hutsa 

ondo egiten).  

 

Ondoren, probeta moztu behar dela adieraziko du aparatuaren pantailak. Horretarako, aparatuaren 

gillotina erabiltzen da. Ebakia ez bada garbia, gillotinaren marraza aldatu beharko da. 

 

5. Berriro <<TEST>> sakatuta, pendulua automatikoki jaitsiko da, eusten duen balazta ken-

tzen delako. 

 

6. Ezkerreko eskuarekin pendulua hasierako posiziora bueltatu eta <<ENTER>> botoia sakatzen 

da, balaztak berriz ere bere funtzioa bete dezan. 

 

7. Pantailan agertuko da zenbatgarren saiakuntza den eta saiakuntzaren emaitza. 

 

Gailuak berak zenbait kalkulu egiten ditu, adibidez, batez besteko balioa, desbideratze tipikoa, baliorik 

handiena, etab. Horiek guztiak norberak kalkula ditzake, edo bestela, aparatuari eskatu. Horretarako, 

<<STATS>> botoia sakatzen da eta aparatuak adierazten ditu onartu diren saiakuntzak, behe-muga baino 

emaitza txikiagoen kopurua eta goi-muga baino emaitza handiagoen kopurua. 

 

Berriz <<STATS>> botoia sakatzen badugu, batez besteko balioa, desbideratze estandarrarena, 

balio maximoak eta minimoak eta erabilitako unitatea adierazten ditu. 

 

<<ENTER>> botoia sakatuta, menutik aterako gara. 

 

Txostena 
 

Saiakuntza egiteko unean zegoen inguruko egoera kontuan hartu behar da, baita saiakuntzak 

iraun duen bitartean arazorik edo ez ohiko den zerbait gertatu bada ere. Horrek guztiak emaitzetan 

izan dezaken eragina adierazi behar da. 
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