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 Sarrera 0 

 
0.1. AURKEZPENA 
 

Materialen saiakuntza egiteko dugun arrazoi garrantzitsuena horien ezaugarriak 
ezagutzeko eta produktu berriak garatzeko dugun modu bakarrenetarikoa izatea da. 
Garrantzitsuena izanik, ez da bakarra; beste modu bat esperientziaz hartutako jakinduria 
da. Azken metodo hori ez da baztertu behar, oso garrantzitsua delako, nahiz eta akats 
bat eduki: ezin da produktu edo prozesu berrietara egokitu. 
 

Saiakuntza bat egiterakoan, arazo batzuk egon daitezke; adibidez, saiakuntzak ez 
du errealitatea errepikatzen edo saiakuntzaren ezaugarriak errealitatetik urruntzen dira; 
horrela izanda, emaitzak partzialki aplika daitezke, eta ez dira guztiz adierazgarriak. 
 

Hauek izan daitezke saiakuntzaren helburuak: 
 

• Produktu edo prozesuen ezaugarriak ezagutzea: produktuen homologazioa; 
prozesu baten kalitate-kontrola; propietateen araberako produktu baten 
balioaren analisia, etab. 

 
• Propietateak hobetzea: material baten aplikazioak zabaltzea, produktu 

berriak ikertzea. 
 

Industriaren arloan, kalitate-kontrola da saiakuntzen aplikazio garrantzitsuena. 

 

Saiakuntza bat ona izan dadin, errepikagarria eta egokia izan behar du: 
errepikagarria izateak egoera berdinetan emaitza berdina ematen duela esan nahi du; 
egokia izateak errealitatean gertatzen dena islatzen duela esan nahi du. 
 

Materialetan edo piezetan egiten diren saiakuntzak konparagarriak izan daitezen, 
ez da nahikoa saiakuntzak emaitza berdinak ematea egoera berdinetan: saiakuntzak arau 
jakin bati jarraituz egin direla ziurtarazi behar dugu. Arau horrek saiakuntza nola egin 
behar dugun esango digu, eta beti horrela egin beharko dugu. Arauari jarraitzerakoan, 
honako puntu hauek hartu behar dira kontuan: 
 

• Pieza ekoitzi den modua. Erraz uler daitekeen adibide bat jarriko dugu: talka-
saiakuntza bat egiteko, ez da berdin izango moldeatuta dagoen materiala edo 
mekanizatuta dagoen materiala erabiltzea; mekanizatua errazago apurtuko 
da, azaleraren irregulartasunengatik. 
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• Probeten forma eta tamaina. Nahiz eta gehienetan probeten neurrietara 

normalizatzen diren emaitzak, probeten tamaina desberdinek aldaketak 
eragin ditzakete; adibidez, abiadura ezberdinetan hoztuko dira (lodiagoan, 
barneko zatia motelago hoztuko da), eta horrek kristalizatzean eragina 
edukiko du, materiala kristalinoa bada, edo ontze-maila ere ezberdina izango 
da, termoegonkorrak badira. Eragin horiek saiakuntzaren emaitzak aldatuko 
dituzte. 

 
• Saiakuntzaren parametroek konstanteak izan behar dute; adibidez, trakzio-

saiakuntza batean, deformazio-abiadurak edo tenperaturak beti berdinak izan 
beharko dute. 

 
Parametro horiek guztiak izan behar dira kontuan saiakuntzak konparatu ahal 

izateko. Informazio hori guztia arauetan biltzen da. Arauak eta espezifikazioak 
ezberdindu egingo ditugu: 
 

• Espezifikazioa: saiakuntza batek izan behar dituen ezaugarriak azaltzen ditu, 
baina enpresa partikularrek zehazten dituztenak. Adibidez, pieza jakin bat 
egiteko, bezeroak proposatzen dituen materialak eta pausoak. 

 
• Araua: espezifikazio orokorra dela esan dezakegu, mundu guztiak onartu 

beharko lukeena. Gehienetan, erakunde nazionalek edo nazioarteko 
erakundeek argitaratzen dituzte. Arau horiek saiakuntzak egiten dituztenek 
eta fabrikatzaileek erabiltzen eta onartzen dituztenean dute zentzua. 
Adibidez, aipa ditzakegu ASTM (American Society for Testing of Materials) 
arau amerikarrak, garrantzitsuenak; BS (British Standard), arau ingelesak; 
DIN, arau alemanak, edo UNE, arau espainiarrak. 

 
Jarraian, material polimerikoetan gehien erabiltzen diren saiakuntzak azalduko 

ditugu. Ez ditugu denak aipatuko, ezta sakonean ere; garrantzitsuenak eta gehien 
erabiltzen diren saiakuntzen ezaugarriak ulertzea da gai honen helburua. 
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 Saiakuntza  
 fisiko-kimikoak 1 

 
1.1. PLASTIKO MOTAREN IDENTIFIKAZIOA 
 

Plastiko moten kopurua handitzen ari da etengabe. Mota bakoitzean ere hainbat 
gradu egon daitezke. Kopolimeroak, nahasteak eta beste aldaera batzuk ere aurki 
ditzakegu. Adibidez, poliestirenoak dauzkan aldaera guztiak aipa ditzakegu (HIPS, 
SAN, ABS, etab.). Kontuan hartu behar da gehienetan plastikoek gehigarriak dituztela 
(egonkortzaileak, betegarriak edo zuntzak); PVCak dauzkan aldaerak ikusi besterik ez 
dugu: hodiak, leihoen markoak edo kableak egin daitezke material horrekin, baina 
aplikazio bakoitzak hainbat gehigarri dauzka. Horregatik, oso zaila izaten da plastiko 
horien identifikazioa egitea. 
 

Jarraian ikusiko ditugun metodoak oso sinpleak eta praktikoak dira, laborategi 
kimiko baten beharrik ez dutenak. Sinpleak izanik, mugak ere badituzte: 
kopolimeroetan eta polimero-nahasteetan, gehienez, osagaiak zein diren jakin dezakegu, 
baina ez horien ehunekoa. Plastifikatzaileak, egonkortzaileak eta beste gehigarri batzuk 
ezin dira identifikatu metodo sinple horiekin. Zehaztasun handiagoa nahi izanez gero, 
analisiak egiteko behar diren tresnak (batzuk oso garestiak) dituzten laborategi 
espezializatuetara jo beharko dugu. 
 

Askotan, konparaketa erabil daiteke identifikazio-teknikako lanetan. 
Horretarako, lehengaia ekoizten duten enpresei konparaketa-laginak eskatzea 
interesgarria izaten da.  
 
1.1.1. Kanpo-ezaugarriak 
 

Jarraian ikusiko ditugun ezaugarriak piezak duen lodieraren eta dituen gehigarri-
moten eta horien ehunekoen araberakoak dira. 
 

Itxuragatik, honako ondorio hauek atera ditzakegu: 
 

Termoplastiko amorfo gehienak gardenak edo zeharrargitsuak izaten dira; ez, 
ordea, erdikristalinoak. Azken horiek zati kristalinoak eta zati amorfoak dituztenez, ez 
dira homogeneoak, eta horregatik, opakuak dira. Identifikazio hori errazagoa izaten da 
polimeroa egoera naturalean badago, hau da, ez koloratzailerik eta ez betegarririk ez 
duenean. 

 
Labana zorrotz batekin ebakitzen badugu, erraz jakin dezakegu materiala 

termoplastikoa edo termoegonkorra den. Termoplastikoek txirbila sortzen dute, eta 
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termoegonkorrek, aldiz, ez dute txirbilik sortzen; sarritan, zati txikietan apurtzen dira, 
eta duten betegarriaren araberakoa izango da beraien portaera. 
 
1.1.2. Dentsitatearen neurketa 
 

DIN 53479 arauan eta ISO/R 1183 arauan azaltzen dira dentsitate-neurketak. 
 
DIN 53479 arauan, dentsitatea neurtzeko hainbat metodo azaltzen dira, baina 

guk garrantzitsuenak baino ez ditugu azalduko: bultzadaren metodoa eta hainbat 
disoluzio erabiliz dentsitatea mugarritzearen metodoa. 
 

Barnean zuloak (hutsuneak, burbuilak…) dituzten piezetan edo materialetan, 
emaitzak aldatu egin daitezke. Kasu horietan, piezak zatitu, eta hutsuneak ireki egin 
behar dira. 
 

a) Bultzada hidrostatikoaren metodoa. 
 
Neurtu behar diren piezek edo materialek ez dute bizarrik edo akatsik eduki 

behar. 
 
Saiakuntza egiteko, solidoen dentsitatea neurtzeko gehigarria duen balantza 

analitiko bat behar dugu; balantza hidrostatikoa deituko diogu horri (1.1 irudia). 
Bestalde, likidoen dentsitatea neurtzeko, aerometroa behar dugu; ura edo metanola 
izaten du saiakuntza-likido. 

 

Aerometroa 

Lagina 

Saiakuntza- 
likidoa 

m2 

 
 

1.1. irudia: dentsitatea neurtzeko balantza hidrostatikoa 
 

 m1: airean, saiakuntza-likidoan sartu gabe, laginaren pisuaren neurria 
 m2: saiakuntza-likidoan sartuta, laginaren pisuaren neurria 
 ρF: likidoaren dentsitatea 
 

Saiakuntza-likidoa ura izaten da gehienetan; kautxuaren, PEaren eta PParen 
dentsitatea neurtzen denean bakarrik erabiltzen da metanola, horien dentsitatea urarena 
baina baxuagoa baita. 
 

Unitateak: dentsitatea g/cm3 edo kg/m3 (aparretan) (1 g/cm3 = 1 Mg/m3 = 1.000 
kg/m3) 
 

Plastikoaren dentsitatea formula honekin kalkulatzen da: 
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21

F1

m m
 m  
−
ρ

=ρ , eta bi hamartarrekin ematen dira. 

 
b) Dentsitatea mugarritzearen metodoa 
 
Hainbat dentsitatetako likidoak erabiltzen dira metodo honetan. Lagina 

dentsitate baxuena duen likidoan murgiltzen da; likido horretan hondoratzen bada, 
laginaren dentsitatea likidoarena baino handiagoa da; aldiz, flotatzen badu, laginak 
likidoak baino dentsitate txikiagoa du. Dentsitate ezberdinetako likidoak erabiliz, 
laginaren dentsitatea mugarri dezakegu, zeren eta, laginak likidoan behera egiten badu, 
hark baino dentsitate handiagoa du, eta flotatzen badu, ostera, likidoak baino dentsitate 
txikiago du. 

 

1.1 taula: disoluzio batzuen dentsitateak 
 
Dentsitatea ρF (g/cm3) Konposizioa 

0,91 
0,92 
1,0 
1,01-1,98 

200 ml metanol, 150 ml ur destilatu 
200 ml metanol, 200 ml ur destilatu 
ur destilatua 
ZnCl2 ur destilatutan disolbatuz, 1.01 eta 1.98 
arteko dentsitateak lor ditzakegu jarraian 
azaltzen den moduan. 

 
Mugarritzearen adibideak: laginak 1,1 g/cm3 dentsitatea duen likido batean 

flotatzen badu eta 1,0 g/cm3 dentsitatea duen likido batean hondoratzen bada, hauetako 
material bat izan daiteke: PS, SB, ABS, SAN, ASA, PA610, PA11 edo PA12. Ikus 5.3 
eranskineko taula. 
 

Mugarritzearen teknika hori beste modu batera ere erabil daiteke; beren artean 
disolbagarriak ez diren eta dentsitate ezberdinak dituzten likidoak saiodi batean isurtzen 
dira; jarraian, lagina sartzen da, eta inguratzen duen likidoak duen dentsitate bera izango 
du laginak ere. 

 
 

1.2 irudia: elkarren artean disolbaezinak diren likidoak erabiliz dentsitatea mugarritzea 
 

Dentsitate altua duen disoluzioa ere presta daiteke; adibidez, ZnCl2 daukana 
(1.98 g/cm3 duen disoluzio bat lor dezakegu). Horrela, lagina ur destilatutan jar 

Lagina 
Disoluzioak 
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dezakegu, eta ZnCl2 disoluzioa gehitu; lagina esekiduran geratzen den mementoan 
aerometroa erabiliz, disoluzioaren dentsitatea neurtuko dugu; laginak likidoaren 
dentsitate bera du.  
 
1.1.3. Kloroaren saiakuntza (Belsteinen proba) 
 

Saiakuntza hau oso sinplea da, baina oso interesgarria. Sua eta kobrezko haria 
behar dira. 

 
Kobrezko haria sutan jartzen da, duen oxido-geruza garbitzeko. Jarraian, lagina 

ukitzen da, eta berriro ere sutan jartzen dugu haria: sugarrak kolore berdea hartzen badu, 
saiakuntzaren emaitza positiboa da. Horrek esan nahi du laginak kloro edo bromo 
atomoak dituela.  
 

Merkatuan dauden klorodun materialak PVCak eta horien deribatuak dira, 
gehienbat; hala ere, PE kloratuak eta kautxu kloratuak ere maiz agertzen dira. 
Normalean bromo atomoak dituzten polimero oso gutxi daude merkatuan. 
 
Emaitza positiboa bada, baliteke kloro atomoak kate nagusian egotea edo gehigarrietan 
egotea, adibidez, suaren kontrako gehigarrietan. Erretzean sortzen diren baporeak oso 
azidoak badira, litekeena da molekula barruan egotea kloro atomoa. 
 
1.1.4. Erretzean duen portaera 
 

Saiakuntza honetarako, Bunsen metxeroa eta nikelezko espatula berregosia 
behar dira. 
 

Espatula gainean jarriko dira laginak (hiruzpalau zati txiki), eta ez dira zuzenean 
sutan jarriko. Sutan hasten direnean, espatula sutatik urrunduko da eta nola erretzen den 
ikusiko da.  
 

Kontuan hartzeko puntuak: 
 

• Errekortasuna: sua hartzeko duen erraztasuna eta su horren ezaugarriak.  
• Sugarraren kolorea. 
• Lurrunen usaina: nahiz eta usainaren estimazioa nahiko subjektiboa izan, 

identifikatuta dauzkagun laginekin konpara ditzakegu. 5.4 taula ere erabil 
dezakegu laguntza moduan. 

• Espatula gainean geratzen den hondakina: erre ondoren hondakinak edo 
errautsak gelditzen badira, suposa dezakegu beirazko zuntzak edo betegarri 
mineralak gehitu zaizkiola.  
Errautsak kantitate txikiagoan badaude, pigmentu ez-organikoak izan 
daitezke. Betegarri ez-organiko gehienak kolore zuria izaten dute.  

 
1.1.5. Saiodian berotutako laginaren proba 
 

Saiakuntza honetarako, saiodi bat, egurrezko matxardak, paper adierazlea eta 
segurtasun-betaurrekoak behar dira. 
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Lagina 4 cm-ko luzera duten zati txikietan mozten da eta saiodi batean sartzen 
da; minutu batez sutan jartzen da eta lurrunen pH-a neurtzen da; horretarako, paper 
adierazlea, ur destilatuan busti ondoren, saiodian sartzen da, eta kolorearen arabera, 
lurrunen pH-a ezagutuko dugu. Lurrunen kantitatea txikia bada, denbora luzeagoan jar 
dezakegu sutan. 
 

 
1.3 irudia: saiodian berotutako laginaren proba 

 
 
1.1.6. Disolbatzaile organikoekiko erresistentzia 
 

Metodo honekin, plastiko mota mugarritzen jarraituko dugu, ikusi ditugun 
saiakuntzekin oraindik dudak ditugunean, adibidez, PPEaren eta ABSaren artean. 
 

Saiakuntza hori aurrera eramateko, hamar bat probeta eta 2. eranskinean 
agertzen diren disolbatzaile garrantzitsuenak behar ditugu. 
 
Oharrak: 
 

Oso garrantzitsua da irakite-tenperatura baxua duten disolbatzaileak kontu 
handiz erabiltzea. Jakina, ezin da erre, ez dira sugarraren ondoan eduki behar, edo sor 
daitezkeen txinpartekin kontu handia eduki behar da. Gertatu izan da tapa gabe utzitako 
disolbatzaile-botila batek su hartzea; nahiz eta sutatik urruti egon, lurrunen eraginez su 
har dezake. 
 
 
1.1.7. Karga mineralen kantitateen zehaztapena 
 

Araua: DIN EN 60. Kaltzinazio edo kiskaltze bidez galdutako pisua (ISO 1172 
arauarekin bat dator). 
 

Kaltzinazio-metodoan, konposatu organikoak erre egiten dira, eta betegarri ez-
organikoak bakarrik gelditzen dira. 
 

Saiakuntza hori egiteko, balantza analitiko bat, 700 ºC arte bero dezakeen mufla 
edo labea, 20 ml-ko portzelanazko arragoa, CaCl2 duen lehorgailua eta, arragoa 
manipulatzeko, matxarda batzuk. 
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Lehenengo, arragoa garbitu eta kaltzinatu egiten da; ondoren, lehorgailuan 

hozten da, eta jarraian, pisatu egiten da. Laginaren 0.3-0.5 g pisatzen dira arragoaren 
barruan. Arragoa, labean sartzen da, 650 ºC-an, eta barruan edukitzen da, pisua 
konstante izan arte (konstantetzat hartuko dugu gutxienez ordubete konstante irauten 
duenean); horrela jakingo dugu konposatu organiko guztiak desagertu direla. Laginaren 
izaera nolakoa den jakinda, tenperatura alda daiteke. 
 

Hondakinak ez du inolako kolore beltzik eduki behar (material karbonizatua). 
Jarraian, lagina labetik ateratzen da, eta lehorgailuan hozten da; hoztu ondoren, pisatu 
egiten da. 
 

Kalkuluak egiteko, honako formula hau erabiltzen da: 
 

%tan) (   100 . 
 - 
 -        Hondakina

12

13

mm
mmH =      [Kiskali ondoren galdutako pisua G 

= 100–H] 
 

m1: arrago hutsaren pisua [g] 
m2: arragoaren eta laginaren pisua (kaltzinatu baino lehen) [g] 
m3: arragoaren eta hondakinaren pisua (kaltzinatu ondoren) [g] 

 
 
a) Beira-zuntzaren ehunekoaren kalkulua dentsitatearen arabera 
 

Indartze-materialaren dentsitatea eta plastikoaren dentsitatea ezagutzen badira 
(ikus 3. eranskina), gehigarrien kantitatea honako formula hau erabiliz kalkula daiteke 
(pieza osoaren dentsitatea ere behar dugu). 
 

) - ( 
) - (   

mm

Z

ρρρ
ρρρ

Zm

mZm
=  

 
mm: piezaren pisua [g]. 
mZ: beira-zuntzaren edo betegarriaren pisua [g]. 
ρ: plastikoaren dentsitatea [g/cm3].  
ρZ: betegarriaren edo zuntzaren dentsitatea [g/cm3]  
ρ m: zuntza duen plastikoaren dentsitatea [g/cm3]. 

 
Adibidea: 
PA6-FV materialarekin egina dagoen pieza baten zuntz-ehunekoa ezagutu nahi 

da, eta honako datu hauek ezagutzen dira: 

Piezaren pisua mm = 32,6 g 
Piezaren dentsitatea ρ m = 1,367 g/cm3 
PA6-aren dentsitatea  ρ = 1,14 g/cm3 
Beira-zuntzaren dentsitatea ρ Z = 2,55 g/cm3 

 
Orduan: 



Saiakuntza físiko-kimikoak 

12 

0,30  
1,14) - (2,55 1,367
1,14) - (1,367 2,55  

) - ( 
) - (   

mm

===
ρρρ
ρρρ

Zm

mZZm  

mm 0,30  =zm  

Beira-zuntzaren ehunekoa % 30 izango da. 
 
 
b) Plastikoaren dentsitatearen neurketa, betegarri ez-organikoa duten termoplastikoetan 
 

Plastikoaren dentsitatea kalkula dezakegu, honako parametro hauek ezagututa: 
piezaren dentsitatea, betegarriaren dentsitatea, laginaren pisua eta betegarriaren pisua 
(azken hori kaltzinazio-metodoarekin atera dezakegu) 
 

 
)m ( 
)m (m   

ZZ

Zm

mm

Zm

m ρρ
ρρρ

−
−

=  

mm: laginaren pisua [g]; neurtu egiten da.  
mZ: zuntzaren edo betegarriaren pisua [g]; kaltzinatutakoan kalkula 

dezakegu. 
ρ: zuntzik gabeko plastikoaren dentsitatea [g/cm3]; bibliografian 

aurki daiteke.  
ρ Z: zuntzaren edo betegarriaren dentsitatea [g/cm3]; ezagutzen da.  
ρ m:  zuntza duen plastikoaren dentsitatea [g/cm3]; neurtu egin daiteke. 

 
Adibidea: 

 
Beira-zuntza duen poliester lineal baten dentsitatea ezagutu nahi dugu, PET edo 

PBT den jakiteko asmoz. Betegarriaren edo zuntzaren pisua kaltzinazio bidez 
kalkulatzen da. 
 

Piezaren pisua, mm = 24 g 
Zuntzaren pisua, mZ = 4,8 g 
Zuntza duen plastikoaren dentsitatea  ρ m = 1,44 g/cm3 
Zuntzaren edo betegarriaren dentsitatea ρ Z = 2,54 g/cm3 

 
Plastikoaren dentsitatea horrela atera daiteke: 

 

33

ZZ

Zm / 1,3  /
54,05
70,22  

4,8 x 1,44 - 24 x 2,54
4,8) - (24 x 2,54 x 1,44  

)m ( 
)m (m   cmgcmg

m mm

Zm ===
−

−
=

ρρ
ρρρ  

 

Dentsitatea ezagututa eta tauletan begiratuta, PBTa dela esan dezakegu. 

Beira-zuntzaren ehunekoa honela kalkula dezakegu:  

(pisuan) %20   100 . 
24
4,8  100.

m
m  zuntza-Beira

m

Z ===  
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1.2 taul: karga batzuen dentsitatea. 

Materiala Dentsitatea 
(g/cm3) 

Materiala Dentsitatea 
(g/cm3) 

Beira-zuntza 
K zuntza (A mota) 

K zuntza (HM mota) 

2,5-2,6 
1,65 
1,95 

Kedarra 
Talkoa 
Aramida 

1,8 
2,8 
1,44 

 
 
 
1.1.8. Kristalen fusio-puntua 
 

Araua: DIN 53736. Plastiko erdikristalinoen fusio-tenperatura bistaz zehaztea. 
 

“Kofler” izeneko metodoa oso sinplea eta merkea da. Metodo horretan, bero 
daitekeen azalera bat erabiltzen da; azalera horren tenperatura luzeran zehar aldatu 
egiten da, hau da, azalera horren puntu bakoitzak tenperatura jakin bat du eta aparailuan 
bertan irakur dezakegu. 
 

Ez da erraza saiakuntza hori ondo egitea; esperientzia behar da, eta askotan 
erreferentzia-laginak edukitzea komeni da. Lagina zati hotzenetik hasi eta zati 
beroenerantz eramaten da; lehenengo, lagina likatsua bihurtzen da, eta, gero, gardena; 
horregatik, saiakuntza koloreztatu gabeko laginetan bakarrik egin daiteke modu 
zuzenean. 
 

Badaude beste metodo garestiagoak eta egokiagoak ere kristalen fusio-puntua 
neurtzeko, hala nola DSCa edo DTA (hurrengo ataletan ikusiko ditugu), edo berotzeko 
aukera duen mikroskopio polarizatua. 
 
 
1.1.9. Heteroatomoak identifikatzeko metodoak 
 

Atal honetan, kloroa eta nitrogenoa determinatzeko erabil daitekeen metodo bat 
azalduko dugu. Metodo hori Lasasignen metodoa deitzen da. 
 

Pirolisi-saiodi batean, laginaren 50-100 mg sartzen dira, eta ilar baten tamaina 
duen sodio zati bat eransten zaio. Saiodia sutan jartzen da, materiala urtu arte (kontu 
handiz egin behar da, eta beharrezkoa da segurtasun-betaurrekoak erabiltzea). 
 

Laginak sikua egon behar du; bestela, urak sodioarekin erreakziona dezake 
modu bortitzean. Oso garrantzitsua da sodioa petroliotan edo hidrokarburo inerte batean 
gordetzea. 
 

Berotuta dagoen probeta 10 ml ur destilatu duen ontzi batean sartu, eta bertan 
apurtzen da. Errekzionatu gabe geratu den metalak urarekin erreakzionatuko du; 
horregatik da garrantzitsua beirazko ziriarekin eragitea erreakzioa eten arte. Jarraian, 
disoluzioa iragazi egiten da. 
 



Saiakuntza físiko-kimikoak 

14 

Jarraian azaltzen diren saiakuntzak egiteko, disoluzioko 1-2 ml hartzen dira: 
 
Nitrogenoa: espatula batekin sulfato ferroso kantitate txiki bat gehitzen zaio 
disoluzioari, eta irakiten uzten da. Hoztu eta % 1,5eko kontzentrazioa duen kloruro 
ferriko tanta batzuk gehitzen zaizkio. Azido klorhidrikoarekin azidotu ondoren, berlin-
urdin prezipitatu edo hauspeakina azaltzen da. Nitrogeno kantitate txikia badago, 
disoluzioak kolore berde ahula hartzen du, eta ordu batzuk igaro ondoren, hauspeakin 
bat agertzen da. Disoluzioak kolore horia badu, nitrogenorik ez duela esan nahi du. 
 
Kloroa: saiakuntza hau halogeno astunak identifikatzeko erabiltzen da, baina bromoa 
eta iodoa ez dira ia agertzen material plastikoetan. Lagina azidotu egiten da, azido 
nitriko diluituarekin, eta zilar nitrato kantitate txiki bat gehitzen zaio (2 g 100 ml ur 
destilatutan, eta disoluzio hori botila ilun batean edo leku ilun batean gordetzen da). 
Amoniakoa gehitzen denean disolbatzen den hauspeakin zuria agertzen bada, kloroa 
dagoela esan nahi du. Amoniakotan disolbatzen zaila den hauspeakin hori bat agertzen 
bada, bromoa dagoela esan nahi du. Hauspeakin hori amoniakotan ez bada disolbatzen, 
iodoa dagoela esan nahi du. 
 
 
1.2. HEZETASUN XURGATZEA 
 

Arauak: DIN 53495, hezetasun-xurgatzea, ur hotzetan sartu ondoren (ISO 62 
araurekin bat dator). DIN 53714, poliamidazko probeten egokitzapen azeleratua. 
 

Plastikoek ura xurgatzeko duten joera ezin dugu aldera bate utzi, xurgatutako ur 
kantitate txiki batek propietate mekaniko, elektriko edo optikoak alda baititzake. 
Dimentsioak ere alda daitezke eta pieza puztu. Agian gehigarri batzuk piezatik uretara 
pasa daitezke; orduan, piezan zimurdurak edo poroak agertzen dira. 
 

Xurgatzen duten kantitate hori egituraren eta konposizioaren araberakoa da. 
Plastiko polarrek (PA eta ABSak, adibidez) hezetasun handia xurgatzen dute; 
alderantziz, plastiko ezpolarrek (PE, PS edo PTFEak) oso gutxi xurgatzen dute. Plastiko 
batek hezetasuna xurgatzeko duen joera alda daiteke eransten zaizkion gehigarriekin; 
adibidez, papera, talkoa edo emultsionatzaileak baditu, gehiago xurgatuko du. 
 

1.3. taula: material batzuen xurgatze-maila 
 

Materiala Xurgatze-ehunekoa  
ABS 0.20-0.45 
PA 66 1.50-2.00 
PC 0.15-0.35 
PS 0.03-0.60 
SAN 0.20-0.30 
PP 0.010 
PPO 0.06-0.07 

 
Xurgatze-abiadura piezaren bolumen/azalera erlazioarekin lotuta dago. 

Horregatik, saiakuntzak probeta berdinekin egin behar dira. Gainazalaren egoerak ere 
berdina izan behar du; mekanizatuta dauden piezek, injektatuta edo prentsatuta dauden 
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piezek baino azkarrago xurgatzen dute, azalera irregularra dutenez, azalera handiagoa 
baitute. Tenperaturak ere xurgatze-abiadura handitzen du. 
 

Probetak edo piezak duen hezetasunak ere badu eragina saiakuntzan (hau da, ez 
da berdina probeta siku egotea edo injektatu bezain azkar saiakuntza egitea, edo 
probetak ordu batzuk edo egun batzuk iragan ondoren saiakuntza egitea). Horregatik, 
saiakuntza egiterakoan, jakin behar da zein den probetaren egoera: erosten den egoera 
edo kondizionatu ondoren. 
 
 
1.2.1. Ur hotzetan sartu ondoren xurgatutako ura 
 

Araua: DIN 53495. ISO 62 arauarekin bat dator. 
 

Normalean, honako probeta hauek erabiltzen dira: 
 

Moldeatu behar den materiala: 80 mm-ko erradioa eta 1 mm-ko lodiera duten 
diskoak moldeatzen dira; beste neurri batzuk ere posible dira. 
 

Lamina eta xaflak: 50 mm-ko aldea duten probeta karratuak ateratzen dira, 
laminaren lodierakoak. Hodi edo profiletatik, 50 mm-ko luzera duten probetak ateratzen 
dira. Injektatuta dauden piezetan, osorik erabil daitezke, baina probetak ere atera 
daitezke, bezeroarekin ados egonez gero. 
 

Lortutako probetaren azalerak leuna, garbia, eta arrakala eta koiperik gabekoa 
izan behar du. 
 

Saiakuntzaren pausoak: 
 

Lehendabizi, laginaren pisua kalkulatu behar da, ±1 mg-ko zehaztasuna duen 
balantza batean: 

m1: erosten den eran duen pisua. 
m2: sikatu ondorengo pisua. 

 
Probetak edo piezak ur destilatutan sartzen dira 24 orduan, trapu edo paperarekin 

sikatzen dira, eta minutu bat pasa ondoren, pisatu egiten dira. Laginaren egoera eta 
izaera kontuan hartuta saiakuntza hauek egingo ditugu: 
 

a) Pieza injektatu ondoren eta urak inongo gehigarririk xurgatzen ez duenean. 
 

Xurgatzen den ura  AA = m4 - m2 

m4 = uretan sartu ondoren probetak duen pisua.  

m2 = sikua dagoenean probetak duen pisua. 
 

b) Pieza siku dagoenean eta urak gehigarriak xurgatzen dituenean. 
 

Absorbitzen den ura AB = m4 – m5 

m4 = uretan sartu ondoren probetak duen pisua. 
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m5 = urperatu, labean 24 orduan eta 50 ºC-an eduki, eta fosforo pentoxidoa duen 
lehorgailuan hoztu ondoren, probetak duen pisua. 

 
c) Pieza hornitzen den eran uretan murgiltzen denean. 

 
Xurgatzen den ura: AC = m3 – m1 
 
m1 = hornitzen den eran probetak edo materialak duen pisua.  

m3 = urperatu ondoren probetak duen pisua. 

 

 
1.4. irudia: xurgatzen den ura, urperatze-denboraren arabera. 

 
Oharra: epe luzeko saiakuntzak ere egiten dira; denboran zehar eta asetasunera 

iritsi arte xurgatzen den ura irudikatzen da, 1.4 irudian ikus daitekeen moduan. 
 
DIN 53714 arauari jarraituz, egoera normalizatu batean lortutako xurgatzea 

kalkula daiteke. Kontuan hartu behar da balio hori ur destilatutan sartzerakoan baino 
baxuagoa dela. 

 
Ur-ehunekoa oso garrantzitsua da poliamida eta antzeko materialetan, bai 

dimentsio aldetik, bai ezaugarrien aldetik eta baita soldatzeko duen eraginagatik ere. 
 

Irakiten ari den uretan edo aire umelean ere egin daiteke xurgatze-saiakuntza. 
 
1.2.2. Hezetasun-edukia, lurrunkortasuna 
 

Arauak: DIN 53713, moldeatutako materialen ur-kantitatearen determinazioa. 
DIN 53715, Karl Fischer metodoa erabiliz, hauts moduan dauden plastikoen ur-
kantitatearen determinazioa. 
 

Hezetasun-kantitatea berotze eta lurruntze bidez kalkulatzen bada, uraz gain, 
beste konposatu batzuk ere lurrundu daitezke, hala nola termoplastikoetan 
plastifikatzaileak edo monomeroak, eta erretxina fenolikoetan formaldehidoa edo 
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amoniakoa. Kasu horietan, lurruntzen diren konposatuen ehunekoak kalkulatuko ditugu 
honako formula honekin: 
 

% 100 . 
pisua Hasierako

pisua Bukaerako - pisua Hasierako  =B  

 
Bukaerako pisutzat joko da materiala 105 ºC-raino berotu eta pisu-galtzea 

amaitzean geratzen den pisu konstantea. 
 

Hezetasuna bakarrik neurtzeko dugun metodorik sinpleena materiala lehorgailu 
batean jartzea da; denbora luzez lehorgailuan egon ondoren, lagina berriro pisatzen da. 
 

TVI (Tomasetti´s Volatile Indicator) hezetasuna modu errazean kalkulatzeko era 
da. Polikarbonato eta antzeko materialetan oso egokia da. Mikroskopioetan erabiltzen 
diren beirazko bi plaka 270 ºC-raino berotzen dira, bi edo hiru ale plaken tartean jartzen 
dira eta lagina urtu egiten da. Ateratzen diren burbuilak eta horien tamainak 
hezetasunaren seinale dira. 
 
 
1.3. TENTSIO DEFORMAZIO SAIAKUNTZAK 
 

Ikusiko ditugun saiakuntzekin, materialen ezaugarri mekanikoak ezagut 
ditzakegu. Ezaugarri horiek dira garrantzitsuenak edo garrantzitsuenetarikoak. Ia 
aplikazio guztiek karga mekanikoren bat jasan behar dute beren erabilpenetan. 
Horregatik, material bat aukeratzean, ezaugarri horiek eta prezioa hartzen dira kontuan. 
 

Saiakuntza-multzo honetan, saiakuntza guztiek ezaugarri komun batzuk dituzte. 
Komunean daukatena saiakuntza egiteko era da, baina laginaren geometria, ostera, 
aldatu egiten da saiakuntzaren arabera. 
 
Saiakuntza egiteko era 

 
Abiadura konstantean, material bat deformatu eta horretarako behar den tentsioa 

erregistratzen da. Aurrerago jarraituko dugu kontzeptu horrekin, hobeto uler dezagun. 
 
Saiakuntzaren geometria 

 
Deformazio motaren arabera, saiakuntzak ezberdinak izango dira: trakzio-

saiakuntza (lagina bi barailen artean jartzen da eta abiadura konstantean luzatzen da), 
flexio-saiakuntza (lagina bi euskarriren gainean jartzen da eta laginaren flexioa eragiten 
da, gida batekin edo birekin, beti abiadura konstantean), konpresio-saiakuntza (lagina bi 
plateren artean jartzen da, eta abiadura konstantean konprimitzen da), bihurdura-
saiakuntza (lagina bi barailen artean lotzen da, eta abiadura konstantean bihurritzen da), 
etab. 
 

Saiakuntza horietatik guztietatik, trakziokoak dira erabilienak, nahiz eta flexio 
eta konpresiokoak ere erabiliak izan. Hemendik aurrera trakzioari buruz jardungo dugu, 
baina esango dugun guztia beste saiakuntzetarako ere baliagarria izango da, laginaren 
geometria aldatzen badugu. 
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Orain, parametro garrantzitsu batzuk definituko ditugu: 
 
Indarra: abiadura konstantean deformatzeko behar dugun indarra da. Saiakuntza-
makinek ematen duten magnitudea da (newtonetan). 
 
Luzapena: edozein mementotan probetak neurtzen duenaren eta hasieran neurtzen 
zuenaren arteko diferentzia da. Probeta luzatzen den magnitudea da. Saiakuntza-
makinek magnitude hau neurtzen dute, eta milimetrotan neurtzen da. 
 
Tentsioa edo karga: azalera-unitateko indarra da. Argi dago indar ezberdina egin behar 
dugula probeta lodia eta probeta mehea deformatzeko; argi dago, baita ere, material 
baten ezaugarri bat ezin dela probetaren tamainaren menpe egon; horregatik, indarra 
erabili beharrean, tentsioa erabiltzen dugu, magnitude moduan. Tentsioa lortzeko, 
indarra eta probetaren sekzioaren azalera zatitu besterik ez dugu. Trakzio-makinek 
indarra neurtzen dute, baina guk probetaren tamaina ematen badiegu, makina askok 
tentsioa kalkula dezakete. N/mm2 edo megapaskaletan neurtzen da. 
 
Deformazioa: indarraren eta tentsioaren kasuan gertatzen den moduan, probeta batek 
izandako luzapena ez dago materialaren menpe bakarrik, probetak hasieran zuen luzerak 
ere eragina dauka. Horrela, bi probeta magnitude bera luzatu daitezke, adibidez, 10 mm, 
baina magnitude horrek ez digu ezer esaten, probetaren luzera ezagutzen ez badugu. 
Probeta hasieran 10 mm-koa bazen, %100 deformatu da, eta hasierako luzera 100 mm-
koa bazen, % 10 deformatu da. Horrela, luzapena neurtu beharrean, deformazioa 
neurtuko dugu. Deformazioa kalkulatzeko, luzapena probetak hasieran duen luzerarekin 
zatituko dugu, eta magnitude hori ez da probetaren luzeraren menpe egongo. Berriro, 
trakzio-makinek luzapena neurtzen dute, baina guk hasierako tamaina ematen badiegu, 
deformazioa kalkula dezakete. Deformazioak ez du unitaterik, eta ehunekotan adieraz 
daiteke. 
 

Orain uler dezakegu zergatik deitzen zaien saiakuntza hauei tentsio-
deformazioaren saiakuntza: tentsio-deformazioren kurba lortzen da, abiadura 
konstantean. Emaitza, hortaz, tentsio-deformazio grafikoa da, baina ez da beharrezkoa 
grafiko osoa ematea; grafikotik ateratzen diren ezaugarri garrantzitsu batzuk emanda, 
informazio nahikoa ematen da. Parametro garrantzitsu horiek definituko ditugu, grafiko 
tipiko batekin. Esan beharra dago ez dugula beti horrelako grafiko bat aurkituko, 
askotan grafikoaren zati batzuk ez baitzaizkigu agertuko. 
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1.5. irudia: tentsio-deformazioaren grafikoa 
 
Elastikotasun-modulua: Youngen modulu izenez ere ezagutzen da. Lehendabizi, esan 
behar dugu ez digula elastikotasunaren balioa ematen, zurruntasunarena baizik. Modulu 
altu batek materiala zurruna dela esan nahi du. Deformazioak elastikoak direnean, hau 
da, grafikoaren zati zuzenean daudenean, tentsioaren eta deformazioaren artean dagoen 
erlazioa dela esanez definitzen da modulu hori. Material polimerikoetan, nahiz eta 
geroago sakonduko dugun gai horretan, deformazioak oso deformazio baxuetan 
bakarrik izaten dira elastikoak (mementoan errekuperatzen direnak). Hobeto uler 
dezagun: materialak malguki ideal baten moduan jokatzen badu, Youngen modulua da 
malgukiaren konstantea. Modulua zenbat eta handiagoa izan, orduan indar gehiago 
behar da deformaziobera lortzeko. 

 
Kalkulua grafikoaren zati zuzenaren malda neurtuta egiten da, eta unitateak 

tentsio/deformazioko unitateak dira, hau da, N/mm2 edo Mpa. 
 

Muga elastikoa: ez da neurtuko dugun balioa, baina aipatu egingo dugu: grafikoak 
linealtasuna galtzen duen puntuaren tentsioa da, hau da, elastikotasuna galtzen duen 
puntua. Deformazioak elastikoak izatetik bisko-elastikoak izatera pasatzen dira. 

 
Yielden puntua edo errendizio-puntua: lehenengo puntua, non deformazio-gehikuntza 
batek ez duen tentsio-gehikuntza bat behar. Grafikoaren lehenengo maximoa izango da. 
Gehienetan, probetaren sekzioaren txikitzea eragiten du. Puntu horretan, Yielden 
puntuan, tentsioa eta deformazioa interesatzen zaizkigu. 

 
Haustura-puntua: argi dago lagina apurtzen den puntua zein den jakitea interesgarria 
dela. Puntu horretan, tentsioa (haustura-puntua) eta deformazioa (haustura-deformazioa) 
interesatzen zaizkigu. 

 
Haustura-energia: izenak esaten digun moduan, probeta apurtzeko behar den energia 
da. Indarra konstantea denean, energia edo lana kalkulatzeko, indarra eta luzapena 
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biderkatu behar ditugu. Indarra konstantea ez denean, luzapenarekiko indarraren 
integrala kalkulatu behar dugu. Ez da erraza izaten integrala egitea funtzioa ezagutzen 
ez badugu, baina grafikoki lor daiteke integralaren datua, hau da, funtziopean dagoen 
azalera. Energia azaleraren baliora normalizatzen badugu, hau da, probetaren sekzioaz 
zatitzen badugu, azalera-unitateko energia lortuko dugu. 
 

Orain, trakzio-grafikoa berrikusiko dugu, eta zati bakoitza deformazio 
mekanismoekin erlazionatuko dugu. Lehen esan dugunez, deformazioak txikiak badira, 
materialak modu elastiko idealean jokatzen du, Hooken legeak dioen bezala; tentsioa eta 
deformazioa linealak dira, eta proportzio-konstantea elastikotasun-modulua da (Hooken 
malgukiaren konstantea). Komentatu den bezala, deformazio horiek elastikoak eta 
mementoan errekuperagarriak dira (elastiko idealak), eta kate barruko lotura atomoen 
arteko deformazioei dagokie (a irudia); ikus daitekeen moduan, malgukiaren antz 
handia dauka. Muga-elastikora heltzen garenean, deformazioa katearen zati handiago 
batera zabaltzen da (b irudia); ikusten denez, oraindik deformazioa kate bakarrarena da; 
horregatik, ez mementoan baina bai epe luzeagora errekuperatzen diren deformazioez 
direla esan dezakegu. Azkenean, Yielden puntura heltzen garenean, deformazio 
errekuperaezinak ditugu; kateen arteko lerradurei dagokie (c irudia). Tentsioa kentzen 
dugunean, deformazioa ez da errekuperatzen, kateen arteko lerratzean energia galtzen 
baita, eta ez da metatzen deformazio-elastikoetan bezala. 

 
 

 
1.6. irudia: polimeroen deformazio motak 

 
 
Material polimerikoak propietate mekanikoak kontuan hartuta sailka daitezke. 
 
Orain, tentsio-deformazioaren grafiko esanguratsu batzuk azalduko ditugu: 



Saiakuntza físiko-kimikoak 

21 

 
1.7. irudia: polimero batzuen tentsio-deformazioaren grafikoak 

 
Material elastikoa (zurruntasun-terminoetan) eta ahula modulu baxua, Yielden tentsio 
baxua eta haustura-deformazio baxua edo moderatua dituen materiala da. PTFEa da 
material horren adibide bat. 

 
Material elastikoa eta zaila modulu baxua, Yielden tentsio baxua baina haustura-
deformazio altua dituen materiala da. Adibideetako bat PEa dugu. 

 
Material zurruna eta hauskorra modulu altua eta haustura-luzapen baxua duena da; 
horrek haustura-energia baxua duela esan nahi du. Adibideetako bat erretxina 
fenolikoak ditugu. 

 
Material zurrun eta erresistente batek modulu altua, haustura-luzapen baxua edo 
moderatua baina haustura eta Yielden tentsio altua ditu (baldin badu). POM da horren 
adibidea. 

 
Material zurruna eta zaila modulu altua, Yielden tentsio altua, haustura-luzapen altua 
eta haustura-tentsio altua duen materiala da. Horregatik, haustura-energia handia da. 
Polikarbonatoa da horren adibide bat. 

 
1.4. taula: material batzuen ezaugarriak. 

Materialaren azalpena Modulua Yielden 
tentsioa 

Apurtze-
tentsioa 

Apurtze-
luzapena 

Elastikoa eta ahula Baxua Baxua Baxua Ertaina 
Elastikoa eta zaila Baxua Baxua Ertaina Handia 
Zurruna eta hauskorra Handia Ez dauka Ertaina Baxua 
Zurruna eta erresistentea Handia Handia Handia Ertaina 

Elastikoa eta biguna 
Zurruna eta 
hauskorra Elastikoa eta zaila 

Zurruna eta erresistentea 
Zurruna eta zaila 
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Zurruna eta zaila Handia Handia Handia Handia 
 

Bukatzeko, esan beharra dago aipatu ditugun saiakuntzak epe motzeko 
saiakuntzak direla. Eguneroko bizitzan, piezek epe luzeko tentsioak edo kargak jasan 
behar dituzte, eta saiakuntza horiek ez dituzte epe luzeko eskaera horiek aurresaten. 

 
Epe luzeko portaera aurresateko, beste saiakuntza-mota batzuk daude. Horien 

artean, creep eta tentsio-erlaxazioaren saiakuntza daude. Lehenengoan, tentsio 
konstantea aplikatzen da, eta denbora jakin batean gertatzen den deformazioa neurtzen 
da; uler daiteke saiakuntza horrek baduela zerikusirik piezen eguneroko portaerarekin. 
Tentsio-erlaxazioaren saiakuntzan, probeta deformatu egiten da, eta deformazio horrek 
irauteko behar duen tentsioa erregistratzen da; tentsio hori gero eta txikiagoa dela 
ikusten da. Ez dugu gehiago sakonduko saiakuntza horietan. 

 
Honako hauek dira gehien erabiltzen diren probetak: 
 

 
1.8. irudia: gGehien erabiltzen diren probeten neurriak 

 
3. probeta termoplastiko eta termoegonkorretan erabiltzen da gehienetan. 
4. probeta PVC plastifikatuetan, beste termoplastiko bigunetan eta 

elastomeroetan erabiltzen da. 
5. probeta xafla eta laminetatik ateratako probetetan erabiltzen da. 

 
 
1.4. NEKE SAIAKUNTZAK 

 
Neke-saiakuntza batean, materialari neurri jakin bateko karga mekaniko 

ziklikoak aplikatzen zaizkio. Saiakuntza hainbat modutan egin daiteke: tentsio ziklikoak 
trakzio, bihurdura edo flexio moduan aplikatuz. Saiakuntzaren helburua materialaren 
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nekea neurtzea da, hau da, material bati tentsio bat askotan aplikatzen zaionean, ziklo 
bakarrean aplikatutakoa baino tentsio baxuagoetan materiala apurtzearen fenomenoa. 

 
Gehienetan, emaitzak modu grafikoan azaltzen dira. Atal honetan agertzen den 

grafikoan, haustura-tentsioa materialak apurtu baino lehen jasan dituen zikloen arabera 
irudikatzen da. 

 
Material gehienek nekearekiko erresistentzia-muga dute, hau da, muga horren 

azpitik materialak ez du nekerik jasaten, eta ez da apurtuko egoera horretan, nahiz eta 
ziklo-kopurua oso altua izan. Muga hori trakzioarekiko erresistentziarekin lotuta dago 
eta horren % 25-30 bitartean dago. 

 
Jarraian, nekea azaltzen duen grafiko bat ikusten da; puntu bakoitzak x ardatzean 

azaltzen diren zikloak jasan ditu. 
 
 

 
1.9.  irudia: neke-saiakuntzaren irudia 

 
 
1.5. TALKA SAIAKUNTZAK 

 
Argi dago, pieza askok duten erabilpenagatik, talken edo talken aurkako 

erresistentzia ezaugarri garrantzitsua dela; adibidez, kolpe-leungailuetan edo 
jostailuetan. Trakzio-saiakuntzan haustura-energia neurtzen da, baina hainbat egoeratan; 
talka-saiakuntzan haustura hori une labur batean gertatzen da. Saiakuntza honetan, 
talkaren eraginez haustean probetak absorbitzen duen energia kalkulatzen da; balio horri 
talkarekiko erresistentzia deitzen zaio. 

 

Haustura-tentsioa 
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Saiakuntza honetarako hainbat makina erabil daitezke, baina gehien erabiltzen 
direnak pendulu-motakoak dira. Horietan, pisu jakin bateko pendulu bat altuera jakin 
batetik jausten da, probetaren aurka talka eginez; makinak haustura-energia kalkulatzen 
du, zuen energia potentzialaren (pendulua abiatzen den altueraren araberakoaren) eta 
probeta jo ondoren duen energia potentzialaren (penduluak lortzen duen altueraren 
araberakoaren) kenketa eginez. 

 
Irudian ikus daitekeenez, hainbat pendulu daude: Izod eta Charpy penduluak 

geometrian ezberdintzen dira, baina funtsean antzekoak dira. Badaude beste metodo 
batzuk; adibidez, dardoak edo bolak erabiltzen dituztenak. Objektu horiek altuera jakin 
batetik jausten uzten dira laginaren aurka. Trakzio-makina ere erabil daiteke talka-
saiakuntza egiteko; kasu horretan, abiadura azkarrean deformatzen da lagina; ez da 
egokiena trakzio-makina talka-saiakuntza egiteko erabiltzea.  

 
Saiakuntza mekaniko gehienetan gertatzen den moduan, egindako saiakuntzen 

batez bestekoa eta desbiderapen estandarra kalkulatzen dira. 
 
Material polimeriko gehienetan, haustura bi eratara gerta daiteke: modu 

hauskorrean edo modu harikorrean. Haustura hauskorrean, materialak haustura-puntu 
arte modu elastikoan jokatzen du; haustura heldu arte, deformazioak errekuperagarriak 
dira. Haustura harikorrean, materiala deformatu egiten da apurtu baino lehen; haustura 
harikor batean, energia gehiago behar izaten da haustura lortzeko. 

 
Material gehienek harikor-hauskor trantsizio-tenperatura daukate; tenperatura 

horretan, haustura-modua aldatu egiten da. Tenperatura hori saiakuntzak hainbat 
tenperaturatan eginda lor daiteke. Saiakuntza egiten zaien probeten erdiak modu 
hauskorrean apurtzeko behar den tenperatura da tenperatura hori, eta materialaren Tg-
arekin zuzenki erlazionatuta dago. 
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1.10.  irudia: Izod eta Charpy saiakuntzen arteko diferentziak eta talka-saiakuntzaren azalpenak 

 
 
1.6. GOGORTASUNA 
 

Gogortasuna bola edo puntzoi bat indar jakin batez sar dadin materialak duen 
eragozpena edo aurkakotasuna da. Bola zenbat eta sakonago sartu, hainbat eta 
gogortasun txikiagoa, eta zenbat eta gutxiago sartu, hainbat eta gogortasun handiagoa. 
Metodo estandarrean (IRHD), bola bat erabiltzen da; Shore D gogortasunean, kono bat; 
eta Shore A gogortasunean, kono moztua. Shore D material gogorrekin eta Shore A 
material bigunekin erabiltzen dira.  

 

Shore A

Shore D

IRHD

 
1.11. irudia: gogortasuna neurtzeko gailua 

hozkatutako lagina 
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1.12.  irudia: eskalen arteko baliokidetasuna 

 
1.5. taula: material batzuen Shore D gogortasuna 

Materiala Shore D gogortasuna 
HDPE 60-70 
LDPE 40-50 
PP 75-85 

 
 
1.7. URRADURAREKIKO ERRESISTENTZIA 

 
Urradurarekiko erresistentzia neurtzeko, kautxu-laginari presioa egiten zaio lixaz 

inguratutako zilindro birakari baten kontra. Egoera estandarrean, laginak 40 m egiten 
dituenean izandako galera neurtzen da (mm3-tan), eta material estandarraren lagin 
batekin lortutakoarekin alderatzen da hura. 

 

 
1.13.  irudia:  urradurarekiko erresistentzia neurtzeko gailua 

 
 
1.8. ERRETXINEN BISKOSITATEA 

 
Biskositate edo likatasunari buruz hitz egingo dugu atal honetan. Biskositatea 

honela defini dezakegu: fluido bati aplikatzen zaion zizailaketa-tentsioaren eta 
deformazio-abiaduraren edo abiadura-gradientearen arteko erlazioa. Formula honekin 
azaltzen da: 
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σ= η ∂v/∂x 
 
Hobeto uler dezagun: fluido bati zizailaketa-tentsio bat aplikatzen diogunean, 

deformazio bat eragiten diogu, eta deformazio hori distantziarekin aldatzen da: gehiago 
deformatuko da tentsioa aplikatu dugun puntuan; horrek esan nahi du deformazio-
gradiente bat dagoela. Tentsioaren eta abiadura-gradientearen artean dagoen erlazioa da 
biskositatea. Adibide bat jarriko dugu: putzu batean harri bat botatzen dugunean, 
deformazio bat sortzen da, hau da, olatu batzuk sortzen dira, eta olatu horiek harria bota 
dugun puntutik urruntzen direnean, txikitu egiten dira. Suposa dezagun orain bi likido 
dituzten bi putzu ditugula: batek ura du, eta besteak, olioa; bietara harri bat indar 
berarekin botatzen dugu, baina gertatzen dena ezberdina da: uretan olatuak azkarrago 
mugitzen dira oliotan baino, hau da, uretan abiadura-gradientea handiagoa du; horrek 
urak olioak baino biskositate baxuagoa duela esan nahi du.  

 
Ez ditugu biskositatea eta dentsitatea inoiz nahastu behar; adibidez, olioak urak 

baino dentsitate baxuagoa du, baina biskositate handiagoa. 
 
Biskosimetroak abiadura jakin batean deformazio jakin bat eragiten duten eta 

behar duten tentsioa neurtzen duten makinak dira. 
 
Termoegonkorretan oso erabilgarria den parametro bat, eta biskositatearekin 

lotuta dagoena, gel-denbora da, hau da, erretxina bati gogortzaileak eta aktibatzaileak 
gehitzen dizkiogunetik isurtzeko gaitasuna galtzen duen une arte dagoen denbora. Argi 
dago zein den parametro horren garrantzia: denbora hori igaro ondoren, ezin dugu 
erretxina hori erabili, erretxina horrek ez ditu zuntzak bustiko, edo pintura batez hitz 
egiten ari bagara, ezin izango dugu aplikatu. Denbora hori kalkulatzeko, oso metodo 
erraza erabiltzen da: probeta batean, erretxina, gogortzaile eta aktibatzaileekin jartzen 
da, eta ziri bat duen makina batek nahasketa irabiatzen du; makinak eragin ezin dionean, 
saiakuntza bukatutzat ematen da, eta hori da gel-denbora. Saiakuntza bukatutakoan, 
ziria bota egin beharko da, erretxina gogortuta baitago. 

 
Plastikoetan oso garrantzitsua den beste saiakuntza bat jariotasun-indizea 

neurtzen duen saiakuntza da. Saiakuntza horretan, zilindro batean plastikozko materiala 
urtzen da eta tentsio jakin bat ezartzen zaio; zilindroak pita bat dauka beste aldean, 
materiala ateratzen den lekuan. Denbora jakin batean pita horretatik ateratzen den 
material-kantitatearen arabera kalkulatzen da jariotasun-indizea. Saiakuntza hau 
deformazio-abiadura baxuekin egiten da; horrek esan nahi du bakarrik erreferentzia 
moduan erabil daitekeela, injekzioa eta estrusioa eta antzeko eraldaketa-prozesuek 
deformazio-abiadura altuak erabiltzen baitituzte. 

 
Bi indize kalkula daitezke: MFIa (Melt Flow Index), denbora jakin batean eta 

tenperatura jakin batean ateratzen den materialaren pisua, eta MVIa (Melt Volumetric 
Index), denbora jakin batean eta tenperatura jakin batean ateratzen den materialaren 
bolumena. 

 
Batez besteko pisu molekular altuak jariotasun-indize baxua eragingo du, eta 

alderantziz, batez besteko pisu molekular baxuak jariotasun-indize altua eragingo du. 



Saiakuntza físiko-kimikoak 

28 

Zama

Berotze sistema

Zilindroa

Kapilarra

 
1.14.  irudia: biskositatea neurtzeko gailua 

 
 
6 gramo material erabiltzen dira (aleak edo hautsa). Pieza bat badugu, zati 

txikietan zatituko dugu. 
 
Saiakuntza egiterakoan, lagina berotuta dagoen zilindroan sartzen da, dagokion 

tenperatura lortu arte. Tenperatura lortzen denean, materiala pitatik pasatzera 
derrigortzen da, goialdean dagoen zamak egiten duen presioagatik. 

 
Erabiltzen diren tenperaturak materialen araberakoak izango dira: 150, 190, 200, 

220, 230, 235, 275, edo 300 ºC. 
 
Erabiltzen den zama arauetan agertzen da, eta hauek dira pisuak: 0.325, 1.20, 

2.16, 3.80, 5.00, 10.00 edo 21.6 kg.  
 
Pitatik ateratzen den hodiak 10 eta 20 mm arteko luzerakoa izan behar du, 

arauaren arabera. 
 
Parametroen ebaluazioa: jariotasun-indizea (MFI) denbora jakin batean atera den 

pisua da, eta honela kalkulatzen da: 
 

min g/10                           
t

600.m   .../...MFI =  



Saiakuntza físiko-kimikoak 

29 

Balio horretan, saiakuntza egiten den tenperatura eta erabili den zama agertu 
behar dira; adibidez, MFI300/1,2, hau da, 300 ºC-an egiten den eta 1.2 kg-ko zama 
erabiltzen den saiakuntza. 

 
Jariotasun-indize bolumetrikoa denbora batean atera den bolumena da. Pistoia 

zenbat mugitu den jakinda eta zilindroaren erradioa ezagututa, erraz kalkula dezakegu. 
 

min /10cm                           
t

427.l   .../... 3=MVI  

 
MVI balioetan ere tenperatura eta erabili den zama agertu behar dira, adibidez, 

MVI190/2,16. 
 

Oharra: jariotasun-indizea transformazioan gertatu den degradazioa kalkulatzeko erabil 
dezakegu; hau da, degradatzean, kate polimerikoak apurtu egiten dira; horrek esan nahi 
du pisu molekularra jaitsi egingo dela; jariotasun-indizea eraldatu baino lehen eta 
eraldatu ondoren neurtzen badugu, materiala degradatu den ala ez jakin dezakegu. 

 
 

1.9. PLASTIKOEN ERRESISTENTZIA KIMIKOA 
 
Arauak: DIN ISO 175, produktu kimiko likidoetan (ura barne), plastikoak duen 

portaera. DIN 50017, ur kondentsatua duten klima-saiakuntzak. DIN 53390, produktu 
kimikoen eraginpean, beira-zuntza duten plastikoek duten portaera. DIN 53756, 
produktu kimikoetan murgiltze-saiakuntza. 

 
Produktu kimiko askok plastikoari erasotzen diote; plastikoaren erresistentzia 

konposizio kimikoarekin eta egiturarekin alda daiteke; adibidez, pisu molekular 
handiagoak eta zati kristalinoaren proportzio handiagoak produktu kimiko baten 
eraginez sor daitekeen puzte-maila gutxituko dute. Gehigarrien kantitateak eta 
konposizioak ere eragina daukate eraso kimikoan. 

 
Giro kimiko batekiko plastikoak daukan erresistentzia ez da disoluzio baten 

eraginez puztearen aurka daukan erresistentzia moduan bakarrik ulertu behar; kasu 
askotan, produktu kimikoek sortzen dituzten beste ondorioak gogorragoak dira; 
adibidez piezak barne-tentsioak baditu, produktu kimikoen eraginez tentsofisurazioak 
ager daitezke.  
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Saiakuntza termikoak 2 

 
2.1. BIGUNTZE TENPERATURA 

 
Material polimerikoen ezaugarriak tenperaturarekin aldatzen dira. Ezaugarri 

horiek nola aldatzen diren jakiteko, ezinbestekoa dugu saiakuntzak diseinatzea, hau da, 
materialak dituen ezaugarriak zer tenperaturatan galtzen dituen, ehuneko handi batean, 
jakiteko. 

 
Honako saiakuntza hauek dira ezagunenak: 
 
Vicaten biguntze-tenperatura eta beroak eragindako distortsio-tenperatura (HDT, 

Heat Distorsion Temperature). Bi saiakuntza horiek antzekoak dira; bi kasuetan, 
materiala berotzeko bainu batean sartzen da. HDTaren kasuan, ziri batekin makurdura 
eragiten zaio laginari; tenperatura baxuetan eta erabiltzen den zamarekin ez da asko 
makurtuko; tenperatura igo ahala, makurdura handitu egiten da, eta arauak dioen 
deformaziora heltzen den tenperatura da tenperatura-muga. Vicaten saiakuntzan, 
makurdura eragin beharrean, puntzoi batekin, sartzea eragiten da; berriro ere tenperatura 
jakin batean puntzoia laginean sartuko da, eta hori izango da tenperatura-muga. 
Tenperatura-muga hori polimeroaren Tg-arekin lotuta dago 
 

Argazkian ikusten denez, probetaren geometria ere ezberdina da bi kasuetan. 
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2.1. irudia: HDT saiakuntza egiteko gailua 

 

 
2.2. irudia: Vicaten saiakuntza egiteko gailua 

 
 
Itsaspen-tenperatura edo fusio-tenperatura. Beste atal batean esan dugun 

moduan, metodo honetan merkatuan dagoen tresna bat erabiltzen da; berotu daitekeen 
gainazal bat du, eta gainazal horren tenperatura luzeran zehar aldatzen da, hau da, 
gainazal horren puntu bakoitzak tenperatura jakin bat du, eta tresnan bertan irakur 
dezakegu. Tenperatura hori fusio-tenperaturarekin eta eraldaketa-tenperaturarekin lotua 
dago.  
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Zero erresistentziako tenperatura: polimero-probeta bat berotu egiten da, eta 

pisuaren eraginez zer tenperaturatan apurtzen den neurtzen da. 
 

2.2. EROANKORTASUN TERMIKOA 
 
Material baten bi azaleren artean tenperatura-gradiente bat dagoenean, azalera-

unitateko eta tenperatura-unitateko bero-transmisioaren abiadura dela esanez definitzen 
da. Eroankortasun termikoaren faktorea, K, honela definitzen da: unitate bateko aldea 
duen material-kubo baten bi aurkako aurpegien arteko tenperatura diferentzia 1 ºC 
denean, denbora unitate batean material-kuboa zeharkatzen duen beroa. 

 
K = Q’t / (Ax (T1-T2)) 

 
Q’: beroaren fluxuaren abiadura 
t: laginaren lodiera 
A: laginaren azalera 
T1: bero dagoen gainazalaren tenperatura 
T2: hotz dagoen gainazalaren tenperatura 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. irudia: eroankortasun termikoa neurtzeko gailua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xafla hoztailea 

Xafla hoztailea 

Edukiontzia 

Xafla berotzailea 
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2.3. KALORIMETRIA 
 

Jarraian saiakuntza konplikatuxeago batzuk azalduko ditugu.  
 

Saiakuntza hauek ulertzea ez da oso konplikatua, baina makinak oso garestiak 
dira, erabiltzen dituzten kontrolengatik; horregatik, ez da oso arrunta enpresetan 
horrelako aparatuak ikustea. 
 

Ekortze-kalorimetria diferentzialaren teknikan (DSC), bi gelaxka aldi berean 
berotzen dira; bi gelaxketako batean lagina dago, eta bestea, hutsik dago, erreferentzia 
moduan erabiltzeko. Makinak bi gelaxka horiek abiadura berdinean berotu daitezen 
eman behar duen beroa neurtzen du. Gelaxka bakoitzean bero ezberdina erabili beharra 
materiala berotzeagatik eta materialean gertatzen denagatik da; horrela izanik, 
materialak erreakzio endotermikoa edo exotermikoa sortzen badu, makinak aldaketa 
erregistratuko du. Materialaren egoera-aldaketa gertatzen denean ere, makinak aldaketa 
neurtuko du, edozein trantsiziok energia-aldaketa eragiten baitu. 
 

Nahiz eta DSC teknika askoz zabalagoa izan, polimeroetan beira-trantsizioko 
tenperatura eta fusio-tenperatura kalkulatzeko erabiltzen da, gehien bat. Kristalak urtzen 
ari direnean, beroa beharko dute urtzeko eta makinak aldaketa erregistratuko du. 
 

Honako grafiko honetan, DSC egitean azaltzen den grafiko bat ikusten da. 360 
ºC arte eta 20 Cº/min-ko beroketa-abiadurarekin egin den saiakuntza da; erabili den 
materiala polieterzetona da, eta materialaren Tg-a, eta Tm-a, ikus daitezke. 
 

 
2.4. irudia: DSC saiakuntzaren grafikoa 
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2.4. SAIAKUNTZA DINAMIKOAK 
 

Saiakuntza dinamikoekin, materialaren ezaugarri mekanikoak neurtzen dira 
(saiakuntza estatikoekin egiten den moduan); gainera, saiakuntzak termiko hitza 
badarama (saiakuntza mekaniko-dinamiko-termikoak), propietate horiek hainbat 
tenperaturatan neur daitezkeela esan nahi du. 
 

Saiakuntza mekaniko-estatikoekin duten diferentzia garrantzitsuena eragiten 
diren deformazioak txikiak eta ziklikoak izatea da: lagina ez da apurtu arte deformatzen, 
baina deformazioak behin eta berriz errepikatzen dira, aldikotasun jakin batean. 
Saiakuntza egiten den aldikotasuna txikia edo handia izan daiteke, eta aldatu egin 
daiteke saiakuntzan zehar. 
 

Saiakuntza hauetan, materialari tentsio bat eragiten zaionean deformatu arte 
dagoen denbora neurtzen da. Material elastiko ideal batek berehala erantzuten du 
deformazio batekin, tentsioa eragiten zaionean (edo tentsio batekin deformatzen 
denean); baina badakigu material polimerikoak ez direla material elastiko idealak, 
biskoelastikoak baizik; horrela, denbora jakin bat behar izaten dute tentsioari 
erantzuteko edo, esaten den moduan, desfase bat dago tentsioaren eta deformazioaren 
artean. Makinek gordetze-modulua eta galera-modulua neurtzen dute; lehenengo 
parametro hori materialak gordetzen duen energiarekin lotuta dago, hau da, alderdi 
elastikoarekin; bigarren parametroa materialak barreiatzen duen energiarekin lotuta 
dago, hau da, alderdi biskosoarekin. Bi parametro horien zatiketa galera-ukitzailea da, 
eta tentsioaren eta deformazioaren arteko desfasearen adierazgarria da. 
 

DSC teknikan esan genuen moduan, teknika hura oso zabala da, baina guk orain 
ere modu xehean azalduko dugu. Normalean, saiakuntza egiterakoan, berotze-abiadura 
konstantea erabiliko dugu, eta aldikotasun jakin bat; horrela, materialaren trantsizio-
ezaugarri batera heltzen garenean, alderdi biskosoaren eta elastikoaren aldaketa egongo 
da; baita galera-ukitzailean ere. Horrela, aldaketa hori zer tenperaturatan gertatzen den 
ezagut dezakegu, eta baita propietate mekanikoak nola aldatzen diren ere. 
 

Honako grafiko honetan aipatzen dugun saiakuntzaren adibide bat azaltzen da; 
kasu honetan polikarbonatoa erabili da lagin moduan. Aldaketa bakarra ikus daiteke, 
140 ºC-an, beira-trantsizioari dagokiona. Gordetze-modulua nola jaisten den eta galera-
ukitzailean agertzen den gailurra ikus daitezke. 
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2.5. irudia: DMA saiakuntzaren grafikoa 

 
 
 
2.5. TERMOGRABIMETRIA 
 

Saiakuntza hau beste biak baino sinpleagoa da. Makina doitasun handia duen 
balantza bat besterik ez da, eta materiala 1.000 ºC-tik gora berotu dezake. Berotzean 
materialak galtzen duen pisua neurtzen da; galera hori pisu molekular baxua duten 
osagarrien galeragatik (monomeroak edo plastifikatzaileak) edo materialaren 
degradazioagatik izan daiteke. Horrela, galera horiek zer tenperaturatan gertatzen diren 
jakin dezakegu. Saiakuntza interesgarria da, ez bakarrik material bat karakterizatzeko, 
baizik eta nahasketak ere karakterizatzeko. 
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2.6. irudia: termograbimetria-saiakuntzaren grafikoa 

 
 
 
2.6. ERREGAITASUN SAIAKUNTZAK 
 

Errekortasun-saiakuntzan, errekuntza-abiadura neurtzen da. Lagina sugarretatik 
aldentzen denean, itzaltzeko duen joera eta berez erretzeko joera ere interesgarriak dira. 
Atal honetan, materialak erregaitasun-mailaren arabera sailkatzeko erabiltzen diren 
saiakuntzak eta arauak ikusiko ditugu: 
 
UL94 Araua 
 
 
a) HB: segurtasun-ezaugarriak garrantzitsuak direnean, HB arauarekin sailkatuta 

dauden piezak ezin dira erabili. Normalean, HB sailkapenarekin identifikatuta 
dauden materialak ez dira segurtasun-aplikazioetan erabiltzen. Irudian agertzen 
den moduan egiten da saiakuntza, eta errekuntza-abiadurak 76 mm/min izan 
behar du, laginak 3mm baino lodiera txikiagoa badu, eta 38 mm/min-ko 
abiadura, 3 mm baino lodiera handiagoa badu. 
 

 
2.7. irudia: HB sailkapeneko saiakuntza 
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b) UL94V0, V1 eta V2: kasu honetan, saiakuntza modu bertikalean egiten da, baina 
probeta berdinak erabiltzen dira. Errekuntza-denbora, gori dagoen denbora, 
tantak sortzen diren edo ez, eta laginpean dagoen kotoia erretzen den edo ez 
neurtzen da. Tantak sortzea arriskutsua da: sua zabaltzearen arrazoi 
garrantzitsuena da, eta gertaera horrek V1 eta V2 artean sailkatzen ditu 
materialak. 

 
Irudi honetan agertzen den moduan egiten da saiakuntza. V0 moduan sailkatzen 
diren materialetan, tantak sortu gabe, errekuntza 10 segundoan itzaltzen da; V1 
materialetan, 30 segundoan itzaltzen da, tantarik sortu gabe, eta V2 materialetan, 
errekuntza 30 segundoan itzaltzen da, baina tantak sortzea onartzen da 
 

 
2.8. irudia: UL94 V0, V1 eta V2 sailkapeneko saiakuntza 

 
 
Lehenengo pausoa: erregaitasun-saiakuntza egiteko araututako probeta 
bertikalean jartzen da, eta 127 mm-ko luzera duen sugarrarekin, 5 segundoko 5 
aplikazio egiten zaizkio. Saiakuntza gainditzeko, laginak ezin du surik hartu ezta 
gori 60 segundo baino gehiago egon ere bosgarren aplikazioaren ondoren. 
Laginpean dagoen kotoia piztu dezakeen tantarik sortzea ere ez da onartzen. 
Saiakuntza osoa bost laginekin egiten da. 
 
Bigarren pausoa: lodiera berbera duen plaka bat posizio horizontalean jartzen da, 
eta sugar berberarekin egiten da proba. Saiakuntza osoa hiru plakarekin egiten 
da. 
 
Saiakuntza hori egin ondoren, bi sailkapen egiten dira: 5VB sailkapenak 
errekuntza-zuloak onartzen ditu, eta 5VA sailkapenak, ez. Azken hori da UL 
saiakuntzen artean gogorrena, eta suteen aurkako estaldurak egiteko erabiltzen 
den materialak bete behar du saiakuntza hori. 1,5 milimetro baino lodiera 
txikiagoa duten aplikazioetan, beira-zuntza erabiltzea komeni da. 
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c) CSA errekortasuna (C22,2 0.6 zenbakia, A saiakuntza). Kanadako arauen 
elkartearen erregaitasun-saiakuntza hau UL94-5V saiakuntzaren antzera egiten 
da. Baina CSA saiakuntza are gogorragoa da, sugarraren aplikazioak 15 segundo 
irauten baitu, eta lehenengo 4 aplikazioetan, lagina 30 segundoan amatatu behar 
da, eta bosgarrenean, 60 segundoan (gogoratu UL94-5V saiakuntzan aplikazio 
bakoitzak 5 segundo irauten duela). CSA saiakuntza gainditzen duten materialek 
UL94-5V saiakuntza ere gainditzen dutela suposatzen da. 

 
 
d) Oxigeno-mugaren indizea (ISO 4889/ASTM D2863): saiakuntza honetan, 

materialak erretzeko behar duen oxigeno-kontzentrazioa neurtzen da. 
Saiakuntzaren atmosfera nitrogenoaren eta oxigenoaren nahaste batek osatzen 
du, eta kanpotik kontrola daiteke. Lagina sugar-pilotu batekin pizten da, eta 
hurrengo saiakuntzetan, oxigeno-kontzentrazioa gutxitu egiten da, laginak 
erretzen segitu ezin dezakeen arte; horrela, LOI indizea lortzen da (Limit Oxigen 
Index); indize horrek laginak erretzeko behar duen oxigeno-kontzentrazioa 
neurtzen du; indize altuak materialak oxigeno asko behar duela esan nahi du, eta 
indize baxuak, oxigeno gutxirekin erretzeko ahalmena duela.  

 
 
 

 
2.10. irudia: LOI indizea neurtzeko gailua 
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Kautxuen saiakuntza 
espezifikoak 3

2 
3.1. SAIAKUNTZA NAGUSIEN DESKRIBAPENA 
 
3.1.1. Material gordinaren propietateak 
 
3.1.1.1. Mooney biskositatea 

 
Mooney biskositatea deiturikoa kautxu gordinean edo nahastuan neur daiteke. 

Biskositatea neurtzen duen aparatuaren zatirik garrantzitsuena disko-itxurako errotorea 
da: barrunbe zilindriko batean 2 b/min-ko abiaduran biratzen duen diskoa (disko 
handiaren diametroa = 38,1 mm). 

 

Ganberaren goiko eta beheko aldeak elektrizitate bidez berotzen dira (3.1. 
irudia). Saiakuntzan, lagina zizailatu egiten da, eta bihurdura-mementoak Mooney 
biskositatearen neurria ematen du Mooney puntutan. 

  
 1 Mooney puntu  = 0,083 N.m 
 Izendapen estandarra: 60 (puntu) ML ( 1 + 4 ) 100 ºC   
 ML = errotore handia 
 MS = errotore txikia (diametroa = 30, 5 mm) 

Lehenengo zenbakia (1) = geldialdi-denbora, materiala bero dadin pasatu 
beharreko denbora 
Bigarren zenbakia (4) = saiakuntza-denbora; biskositate-balioa neurtu arteko 
denbora 

 Tenperatura (100 ºC)  = saiakuntza egiten den tenperatura 

 
3.1. irudia: Mooney gailua 
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3.2. irudia: Mooney aurrebulkanizazio-denboraren neurketa. 
 
 

3.1.1.2. Bulkanizazioaren karakterizazioa 
 

 
3.3. irudia: disko oszilatzailedun erreometroa 

 
Bulkanizazio-maila zehazteko, eta baita Mooney aurrebulkanizazio-denbora ere, 

disko oszilatzailedun erreometroa (ODR) erabiltzen da. Diskoaren oszilazioaren bidez 
(1, 3 edo 5º), bulkanizazio-tenperaturan laginaren bihurdura-mementoaren aldaketa 
neurtzen da. Bihurdura-mementoa inch.lb, N.m edo dN.m unitatetan neurtzen da 
(inch.lb=0,113 N.m). 

 

Mooney unitateak 

Biskositate min +5 

Biskositate min 
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3.1.2. Bulkanizatuaren saiakuntza mekanikoak 
 
3.1.2.1. Gogortasun-saiakuntza 
 

Gogortasuna neurtzerakoan, 1.11 irudian agertzen den gailua erabiltzen da. 
Kautxuetan, Shore A edo IRHD erabiltzen da, eta beraien arteko baliokidetasuna 1.12 
irudian agertzen da. 
 
3.1.2.2. Haustura-saiakuntza 
 

Normalean, halterio erako probetak erabiltzen dira (3.4 irudia). Laginak abiadura 
konstantean luzatzen dira (500 mm/min), eta honako parametro hauek neurtzen dira: 

 

• Hausturarekiko erresistentzia: probetari hausteko eragin behar zaion tentsioaren 
balioa da (tentsioa= indarra/sekzioaren azalera), Mpa-etan adierazia. 

• Haustura-luzapena: probetak hausteko unean hasierako luzeraren balioarekiko duen 
luzapena da, ehunekotan (%) adierazia.  

• Modulua % 100era, % 200era: % 100 eta % 200 luzatzeko probetari egin behar 
zaion tentsioaren balioa da. MPa-etan adierazten dira. 

 
3.4. irudia.: Halterio erako probetak. 

 

3.1.2.3. Tarratatze-saiakuntza 
 

Laginak tarratadaren hedapenari egiten dion erresistentzia neurtzen da, eta 
honela adierazten da: egindako indarrik handienaren eta laginak duen lodieraren arteko 
zatidura, kN/m unitatetan adierazia. Probetari 30 bat mm inguruko ebakia egiten zaio; 
ebakirik gabeko probetak ere badaude (3.5 irudia). Tarratatze-saiakuntza haustura-
saiakuntza egiten den era berdinean egiten da, probetaren forma aldatuz. 
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3.5. irudia: tarratatze-probetak. 

 
 
3.1.2.4. Hondar-deformazioa (Compression set) 
 

Probetak balio jakin bateraino konprimitzen dira (% 25), denbora jakin batez eta 
aldez aurretik finkatutako tenperatura jakin batean. Finkatutako denbora pasa ondoren, 
konpresio-lanabesa labetik ateratzen da, laginak aske uzten dira, jatorrizko forma 
berreskura dezaten, eta ordu erdi bat igarotakoan berriro neurtzen dira. Compression set 
parametroa honako era honetan definitzen da: egindako deformazioarekiko jasandako 
lodiera-galeraren ehunekoa. 
 
 3.6 irudian compression set kalkulatzeko erabiltzen den ekuazioa ikus 
daiteke.  
 H0 = hasierako altuera  

 Hc = deformazio-unean laginak duen altuera 

 Hf  = bukaeran duen altuera. 

 
3.6. irudia: Compression set: Konpresioaren ondoren gelditzen den deformazioaren ehunekoa 

 
 
 
 
 
 
 

Praka
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3.1.2.5. Errebote-elastikotasuna neurtzeko saiakuntza 
 

Pendulu batek probetaren kontra jotzean, penduluak probetan lagatzen duen 
energia penduluaren hasierako energiaren %-tan neurtzen da. Pendulua altuera jakin 
batetik erortzen utzi eta lagina jo ondoren penduluak hartzen duen altuera neurtzen da. 
 

3.1.2.6. Histeresi-saiakuntza 
 

Probetak desagerrarazitako lanaren (energiaren) eta hari aplikatu zaion 
energiaren arteko erlazioari histeresi-koefizientea deitzen zaio. Galtzen den energia bero 
bihurtzen denez, lagin batek jasaten duen tenperatura-igoera neurtzea oso garrantzitsua 
da. Tenperatura-igoera neurtzeko gailu bereziak daude (Goodrich flexometroa), baina 
trakzio-makina ere erabil dezakegu histeresia neurtzeko.  

Konpresio-deskonpresio saiakuntza egin, eta bi kurben artean dagoen azalera 
galtzen den energia da (3.7 irudia). Histeresia elastikotasunaren neurri bat da; zenbat eta 
histeresia txikiagoa izan, orduan eta elastikotasun handiagoa dauka materialak. 

 

 
 

3.7. irudia: histeresia. 
 
 
3.1.2.7. Hotzarekiko erresistentzia 
 

Kautxu batzuek tenperatura baxuetan kristalizatzeko joera dute. Materialaren 
kristaltze-maila probetak denbora jakin batean zehar eta tenperatura jakin batean egon 
ondoren jasandako gogortasun-aldaketa neurtuz egiazta daiteke.  

 

Kautxuek tenperatura baxuetan duten portaera karakterizatzeko, hainbat 
saiakuntza egin daitezke: hauskortasun-tenperaturarena, Gehmanena eta uzkurtze-
tenperaturarena. Horietatik, ezagunena lehenengoa da, hau da, hauskortasun-
tenperaturarena. 
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Tenperatura baxuan materialak duen hauskortasuna honela definitzen da: 
materiala, pitzadura edo arraildurarik eragin gabe edo hautsi gabe, ezin tolestu deneko 
edo kolpeak ezin jasan ditueneko tenperatura. Kolpe-saiakuntza egiten da, gero eta 
tenperatura baxuagoetan, laginak puskatu arte (bost probetatatik hiru apurtzen badira, 
hauskortzat hartzen da). Puskatu aurreko tenperatura da hauskortasun-tenperatura. 
 
 
3.1.2.8. Aireko zahartzapena 
 

Tentsiorik gabe dauden probeta batzuk aire beroaren eraginpean jartzen dira 
berogailuan, tenperatura jakin batean eta denbora jakin batean. Ondoren, haustura-
kargak, haustura-luzapenak eta gogortasunak izandako aldaketak neurtzen dira.  
 

3.1.2.9. Ozonoaren eraginpeko zahartzapena 
 

% 20 luzatutako probeta batzuk ozonoaren erasopean jartzen dira, denbora jakin 
batean eta tenperatura jakin batean. Gero, pitzadurarik edo arraildurarik izan duten 
ikusten da, eta halakorik gertatu bada, neurtu eta pitzaduren neurriak jasotzen dira.  

 

3.1.2.10. Likidoen eraginpeko zahartzapena 
 

Probeta zahartzapena probatzeko likidotan sartzen da, denbora jakin batean eta 
tenperatura jakin batean. Zahartzapen-proba amaitzean, ezaugarrietan izandako galerak 
eta bolumenaren nahiz pisuaren aldaketak neurtzen dira.  

  

Saiakuntza horiek egiteko likido estandar batzuk erabiltzen dira: 

  
 A FUELA: 2,2,4-trimetilpentano (isooktanoa). 

 B FUELA: nahastea: % 70 A fuela eta % 30 toluenoa. 

 C FUELA: nahastea: % 50 A fuela eta % 50 toluenoa. 

 D FUELA: nahastea: % 60 A fuela eta % 40 toluenoa. 

 E FUELA: toluenoa.  

 ASTM 1 OLIOA: parafina-olioa. 

 ASTM 2 OLIOA: nafta-olioa. 

 ASTM 3 OLIOA: olio aromatikoa. 

 

3.1.2.11. Klima-saiakuntza 
 

Materialak aire librean eta argitan duen erresistentzia probatzeko, aparatu bat 
erabiltzen da. Aparatu horretan, tenperatura- eta hezetasun-egoera jakinetan jartzen da 
lagina, argitasun jakineko izpien nahiz izpi infragorri edo ultramoreen eraginpean. 
Izandako kolore-aldaketa neurtzen da. 
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 Praktikak 4 

 
4.1. PRAKTIKA: POLIESTIRENOAREN APARTZEA 
 
Materialak: 
 
Moldea 
Espatula edo koilaratxoa 
Bunsen metxeroa 
Poliestirenoa  
Balantza 
Matxardak 
Iragaztontzia 
50 ml-ko hauspeakin-ontzia  
Eustoina 
Ura berotzeko sistema 
 

Poliestirenoa erabiliz sortzen diren aparrek ezaugarri bereziak dituzte: dentsitate baxua, 
isolamendu akustiko eta termikoa, kolpeak ekiditeko aukera, etab. Ezaugarri horiek paketatzerako 
eta eraikuntzarako erabilgarria egiten dute material hau. 
 

Praktika honen helburua, n-pentanoa (gehigarri apartzailea) duten poliestireno-perlak 
erabiliz moldeatutako pieza bat lortzea da. Giro-tenperaturan n-pentanoa likidoa da, baina oso 
irakite-tenperatura baxua du. Berotzen dugunean, likido hori gas bihurtuko da. Apartzeko, n-
pentanoaren irakiteaz gain, beste pauso bat eman behar da: polimeroak bigun egon behar du, hau da, 
bere Tg-aren gainetik (PS-aren kasuan 98 eta 100º artean). 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 

 
Poliestireno-perlak pisatzen dira ( 4-5 gramo). 
 
Ura irakiten jartzen da. Poliestireno-perlak iragaztontzian jarri ondoren, ur gainean jartzen 

dira, baina ura ukitu gabe. Lurrunak poliestireno-perlak era homogeneoan berotu behar ditu; 
horretarako, noizik behinka mugitu egin beharko ditugu. 

 
Poliestireno-perlak handitzen hasten direnean, moldean sartuko ditugu, espatula erabiliz. 

Ondoren, irakiten ari den uretan sartzen da moldea, 10 minutuz. Esandako denbora iragan ondoren, 
atera eta ur hotzetan hoztuko dugu moldea; jarraian, moldea ireki eta pieza deformatu gabe aterako 
dugu. 
 

Pieza sikatu ondoren neurtu eta pisatu egingo dugu. Hobe da hurrengo egunean pisatzea, 
horrela umeltasun guztia galduko baitu. 
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Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 
Teknika esperimentalaren azalpena  
Praktikan zehar gertatutakoa 
Piezaren dentsitatea 
Poliestireno-kristalaren dentsitatearekin konparazioa 
Zer gertatuko litzateke, moldean gramo bat gehiago jarriko bagenu? Eta gramo bat gutxiago jarriz 
gero? 
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4.2. PRAKTIKA: PLASTIKOEN IDENTIFIKAZIOA 
 
Materialak: 
 
Espatula laua 
Kobrezko espatula 
Bunsen metxeroa 
Plastikoen portaera azaltzen duten taulak 
Saiodiak 
Saiodien eustoina 
Pipeta 
Udarea 
Ultrasoinu-bainua 
Polimero-laginak 
 

Materialen identifikazioa oso konplikatua izan daiteke: kasu gehienetan polimeroek 
gehigarriak dituzte, eta horrek identifikazioa zaildu egiten du. Analisi zehatza egiteko, oso teknika 
garestiak erabili behar dira (infragorria, erresonantzia magnetiko nuklearra, espektroskopia 
ultramorea edo kromatografia) 
 

Praktika honetan ez ditugu teknika zail horiek ikusiko; hala ere, badaude erabilgarriak eta 
oso merkeak diren metodo sinple batzuk, horien artean, sugarraren proba eta disolbagarritasunaren 
metodoa. Froga sinple horiek erabiliz, bost lagin identifikatzea lortuko dugu. 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Egin beharreko probak: Sugarraren proba (konbustioa). 
 
Espatula lauarekin, ale bat edo bi hartzen dira, eta espatula Bunsen metxeroaren parean 

jartzen da. Jarraian, honelako datuekin taula bat betetzen da: 
 

 Materiala urtu edo bigundu egiten den 
 Kearen kolorea (zuria edo beltza) 
 Lurrunen pH-a, sugarra amatatzen denean 
 Sukoitasuna; erraz hartzen du su? 

Polimeroa sugarretatik aldentzean, bakarrik amatatzen da? 
Lurrunen usaina, ezaguna da? 
Hondakinik gelditzen da? Likidoak ala solidoak dira? 

 
pH-aren neurketa degradazio-produktuetan egiten da; horregatik, neurtzeko, sugarra amatatu 

egin behar dugu; paper adierazle zati bat hartzen da, eta ur destilatutan busti ondoren, lurrunen 
inguruan jartzen da; kolore-aldaketak pH-aren balioa adieraziko digu. 
 

Kearen ezaugarriak (kolorea eta usaina) lagina sugarretatik aterata neurtu behar dira, 
metxero batzuen konbustioak emaitzak alda ditzakeelako. Ke beltzak airean gelditzen den 
polimeroaren egituran edo gehigarrietan egon daitezke, eta kasu berezi batzuetan, degradatutakoan 
sortzen diren konposatu kimiko jakin batzuengatik ere izan daiteke. 
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Halogenoak (kloroa edo bromoa): 
 

Kobrezko haria sutan jartzen da, duen oxido-geruza garbitzeko. Jarraian, lagina ukitzen da, 
eta berriro ere sutan jartzen dugu haria: sugarrak kolore berdea hartzen badu, saiakuntzaren emaitza 
positiboa da; horrek esan nahi du laginak kloro edo bromo atomoak dituela. 
 

Disolbagarritasuna (disolbatzaileekiko erresistentzia): 
 

Polimeroen izaera makromolekurragatik, disoluzioa prozesu geldoa da; alde batetik, 
disolbatzailearen ezaugarriekin aldatuko da (polaritatea eta disoluzio-parametroa), eta bestetik, 
polimeroaren trinkotze- eta gurutzaketa-mailarekin. Horrela bada, polimero gurutzatu bat ez da 
disolbatuko; puztu bakarrik egin daiteke. Eta oso kristalinoa den polimero bat oso geldo disolbatuko 
da, edo bakarrik berotan disolbatuko da ( bete Tm-aren gainetik). 
 

Polimero-laginak disoluzioak dituzten saiodietan sartuko ditugu (hiruzpalau ale); jarraian, 
ultrasoinu-bainuan sartuko ditugu, disoluzioa arinago gerta dadin.  
 

Lau egoera orokor ikus ditzakegu: 
 

a) Aleak biribildu egiten dira, eta disoluzioa ez bada saturatzen, denborarekin polimeroa 
guztiz disolbatuko da. 

b) Aleak puztu egiten dira eta forma galtzen dute; disolbatzailea polimeroan sartzen da, 
eta horregatik puztu egiten da. Erretikulatuta ez badago, denborarekin disolbatu 
egingo da. 

c) Gel-itxura, orokorrean, hauts forman dauden polimeroetan gertatzen da: 
polimeroaren eta disoluzioaren artean interakzio gogorra dago, baina ez dago 
disolbatzaile nahikorik eta disoluzioa saturatu egiten da 

d) Polimeroan ez badago aldaketarik, polimeroa ez da disolbagarria disoluzio horretan. 
 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 
 Teknika esperimentalaren azalpena 
 Praktikan gertatutako gorabeherak 
 Emaitzen taula 
 Emandako polimeroen identifikazioa eta sailkapen horren arrazoiak 
 Gidoia osatzeko erabili den bibliografia 
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4.3. PRAKTIKA: POLIMEROEN PORTAERA MEKANIKOA 
 
Materialak: 
 
Saiakuntza-makina 
Poliestirenozko probeta bat 
Talkazko poliestirenozko probeta bat 
Poliamidazko probeta bat 
Indartutako poliamidazko probeta bat 
Polikarbonatozko probeta bat 
Poliestirenozko 5 probeta 
Kalibrea 
 

Praktika honen helburua trakzio-indarraren eraginpean hainbat polimerok duten portaera 
ikertzea da. Materialen portaera definitzen duten parametroak azalduko ditugu. 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Praktikaren lehenengo pausoa probeta guztien zeharkako azalera neurtzea da. Horretarako, 
kalibrea erabiliko dugu, eta probetaren zati estuan, lodiera eta zabalera neurtuko ditugu. Lodieraren 
hiru neurketa egingo dira, eta zabaleraren neurketa bat; gero batez bestekoa egingo da; azken balio 
hori erabiliko da probetaren azalera kalkulatzeko. 
 

Irakasleak saiakuntza-makina azalduko du praktika hasi baino lehen; hauek dira probeta 
guztietan erabiliko ditugun egoerak eta lan-unitateak: 
 

Trakzio-abiadura: 100 mm/min (milimetro/minutu) 
Elongazio-unitateak: mm (milimetro) 
Indar-unitateak: N ( Newton) 

 
Trakzio-saiakuntzak egiten dira 5 probetekin. Jarraian, PS-ko 5 probetak saiatzen dira; azken 

bost probeta horiekin analisi estatistiko bat egingo da (batez bestekoa kalkulatu eta desbideratze 
estandarra kalkulatu). 
 
Egin beharreko kalkuluak: 
 

Youngen modulua: materialaren zurruntasunaren neurria da. Grafikoaren zati zuzenaren 
malda kalkulatuz neurtzen da. Horretarako, zuzen bat marrazten da, eta zuzen horren bi puntutako 
koordenadak kalkulatzen dira; jarraian, malda kalkulatzen da. 
 

Trakzio-tentsioa haustura-puntuan: lagina apurtzen den puntuan egin den tentsioa da. 
Kontuan hartu behar da gure makinak indarra neurtzen duela, eta tentsioa kalkulatzeko, indarra 
azaleraz zatitu behar dugula. 
 

Errendizio-puntuaren tentsioa: trakzio-tentsioa, non lehenengoz grafikoaren malda zero den 
(ukitzaile horizontala). Puntu hori ezin da kalkulatu lagin guztietan. 
 

Haustura-deformazioa: laginaren haustura gertatzen denean daukan elongazioa. Elongazioa 
kalkulatzerakoan, honako formula hau erabili behar da: E: (L-Lo)/Lo, non Lo barailen arteko 
hasierako neurria den. 
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Errendizio-puntuko deformazioa: errendizioa gertatzen den puntuan eragiten den 
deformazioa. 
 

Amaitzeko, grafikopean dagoen azalera neurtuko da; horrela, energia/bolumena kalkula 
dezakegu (materialaren zailtasuna kalkulatzen da horrela). Azalera kalkulatzeko, funtzioa integra 
dezakegu, baina oso konplikatua izan daiteke, ez baitugu grafikoaren funtzioa ezagutzen. Beste 
metodo sinpleago bat erabil dezakegu, hau da, grafikoaren kopia bat egin, moztu eta pisa dezakegu; 
jarraian, azalera jakin bateko laukitxo bat moztu eta alderatu. Unitateak N.mm dira, energia-
unitateak. 
 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 

Polimeroen portaera mekanikoaren azalpen teorikoa eta aldagaien eragina 
Laginen tentsio-deformazioaren grafikoak eta lehen azaldu ditugun parametro guztien 
kalkulua 
Emaitza guztien interpretazioa  
Poliestirenozko bost probeten batez bestekoa eta desbideratze estandarra 
Praktikan gertatutako gorabeherak. 
Gidoia osatzeko erabilitako bibliografia. 
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4.4. PRAKTIKA: PISUPEKO DEFLEXIO-TENPERATURA (HDT) 
 
Materialak: 
 
Silikona-bainua  
Material ezberdinetako bi probeta 
Deflexio-sistema, erloju alderatzailearekin 
Kronometroa 
Paper milimetratua 
Erregela 
 

Praktika honen helburua polimeroek tenperaturarekiko duten portaera ikertzea da. Hori 
ikertzeko laginek flexio-indar bat jasan behar dute, tenperatura modu kontrolatuan igotzen dugun 
bitartean. 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Saiakuntza bi probetekin egiten da. Horiek bainuan sartzen dira (normalean silikona-bainua 
izaten da), eta indarra probetaren erdialdean egiten da. 
 

Erabiltzen dugun bainuak ez du tenperatura-igoera konstantea programatzeko aukera. 
Horrek esan nahi du eskuz egin behar dugula, programatuta dagoen tenperatura pixkanaka-
pixkanaka igoz. Tenperaturaren kontrol egokia egiteko, lehendabizi, tenperatura neurtzen da, eta 
paper milimetratuan zuzen bat egiten da, 2 ºC/min-ko maldarekin, 120 ºC-raino. Zuzen horrek lortu 
behar dugun tenperatura markatzen digu. Programatzen dugun tenperatura dagoena baino askoz 
altuagoa bada, makinak abiadura handiz berotuko du; programatzen dugun tenperatura eta dagoena 
berdintsuak badira, berriz, geldiago berotuko du. 
 

Saiakuntza lagina 0.25 mm flexionatzen denean amaituko da (25 unitate erloju 
alderatzailean). Hori izango da pisupeko deflexio-tenperatura. 
 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 

Lortu diren tenperaturak idatzi egin behar dira, eta marraztu dugun tenperatura-zuzenarekin 
konparatu behar ditugu. Garrantzitsua da lortu ditugun baloreek 2 ºC/ min-ko malda 
edukitzea (±0.1). Normala da hasieran desfasea handiagoa izatea. 

 
Polimeroen transizio termikoaren ezaugarrien analisi teorikoa, bai amorfoena eta bai 
kristaldunena, eta horien portaera eta datu esperimentalen konparaketa. 

 Lortutako tenperatura-denbora grafikoak 
 Praktikan gertatutako gorabeherak 
 Gidoia osatzeko erabili den bibliografia 
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4.5. PRAKTIKA: PLASTIKOEN PURIFIKAZIOA 
 
Materialak: 
 
Espatula laua 
Kobrezko espatula 
Bunsen metxeroa 
Plastikoen portaera azaltzen duten taulak 
Saiodiak 
Saiodien eustoina 
Pipeta 
Udarea 
Ultrasoinu-bainua 
Polimeroaren lagina 
Distilagailua 
 

Polimeroen identifikazio-praktika egin ondoren, hurrengo pausoa plastikozko nahaste 
industrial baten osagaiak purifikatzea edo sailkatzea da. Polimeroen identifikazio-praktikan erabili 
diren metodo sinpleak erabilita, jatorrizko plastikoa identifikatuko dugu, eta jatorrizko polimeroa 
plastifikatzaile eta kargetatik banatzen dugunean, bakoitzaren batez bestekoa kalkulatuko dugu. 
 

Jarraian azaltzen den bezala, bi metodo erabiliko ditugu: 
 
A metodoa 
 
Berariazko materialak: 
 
50 ml-ko hauspeakin-ontzia 
250 ml-ko hauspeakin-ontzia 
100 ml-ko erlenmeyerra 
Irabiagailu magnetikoa 
Irabiatze-ziria 
Inbutua 
Iragazpapera 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Lehenengo, 2 gramo lagin (PVC izan daiteke egokiena) 40 ml disolbatzaile egokitan 
disolbatzen da (THF), irabiagailu magnetikoa erabiliz; horrela, betegarri ez-organikoa dispertsatu 
egingo da. Disolbatu ondoren, iragazi egiten da, eta betegarri ez-organikoa iragazian geratzen da; 
labean sikatu ondoren, pisatu egiten da, eta datu hori batez bestekoa kalkulatzeko erabiltzen da. 
 

Disoluzioa hauspeatzailea duen 100 ml-ko erlenmeyer batera isurtzen da doi-doi 
(hauzpeatzailea ura edo metanola izan daiteke); ondoren, iragazi egiten da: iragazkian gelditzen 
dena polimeroa da; labean sikatzen da, eta ondoren, pisatu egiten da. 
 

Gelditzen dena konposatu disolbagarriak edo likidoak izan daitezke (plastifikatzaileak edo 
olio motako gehigarriak). Astirik egonez gero, gelditzen den likidoaren distilazioaren bidez bana 
ditzakegu osagai horiek, irakite-puntua altuagoa baita. 
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B metodoa (plastifikatzailearen edukia kalkulatu) 
 
Berariazko materialak: 
 
50 ml-ko hauspeakin-ontzia 
Soxhlet estraktorea 
Berotzeko gehigarria 
Hozkailua 
Azpi laua duen 250 ml-ko matrazea 
Iragazpapera 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Lehenengo, polimero-lagina (3 g) paperezko gainazal batean jartzen da eta Soxhlet 
erauzgailuan sartzen da. Soxhlet erauzgailua argazkian ikusten den moduan muntatzen da. 
Matrazean eterra sartzen da, eta berogailua bigarren mailan pizten da. Sistema hori likido batean 
disolbagarriak diren substantziak disolbagarriak ez direnetatik banatzeko erabiltzen da. Horrela, 
eterrean disolbatzen den plastifikatzaileak disolbatzen ez diren polimeroetatik bana ditzakegu, eta 
plastifikatzailearen portzentajea ezagut dezakegu. 

 
4.1. irudia: Soxhlet erauzgailua 
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4.6. PRAKTIKA: TALKA-SAIAKUNTZA 
 
Materialak: 
 
24 orduan uretan egon diren poliamidazko 4 probeta. 
24 orduan labean, 80 ºC-an, egon diren poliamidazko 4 probeta. 
Izod talka-makina 
 

Inpaktu- edo talka-saiakuntzan, egoera jakin batean lagina apurtzeko behar den energia 
kalkulatzen da. Hainbat makina erabil daitezke, baina gehien erabiltzen direnak pendulu-motakoak 
dira. Horietan, pisu jakin bateko pendulu bat altuera jakin batetik jausten da, probetaren aurka talka 
eginez; makinak haustura-energia kalkulatzen du, zeukan energia potentziala (zegoen altueragatik 
jakin dezakegu) eta probeta jo ondoren duen energia potentzialaren kenketa eginez (lortzen duen 
altueragatik jakin dezakegu). Kontuan hartu behar da akats batzuk egiten direla; adibidez, aireak 
eragiten duen marruskadura. Balio horren zuzenketa egitea komeni da. Beste adibide bat: penduluak 
probetaren kontra talka egiten duenean, energia zati bat probeta apurtzeko erabiltzen da, baina beste 
bat apurtzen den probeta zatia aldentzen erabiltzen da; normalean energia hori nahiko txikia da, oso 
hauskorrak diren materialetan izan ezik. 
 

Energia kalkulatzerakoan, probetaren sekzioa edo probetaren luzera kontuan hartu behar da. 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 

Probeta baten neurriak kalkulatzen dira, eta probeta guztietan balio berberak erabiliko dira 
(saiakuntza normalizatuetan, probeta guztiak neurtu beharko lirateke).  

 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 
 Esperimentuaren teknikaren azalpena 
 Praktikan gertatutako gorabeherak 
 Emaitzen taula 
 Bi probet-moten emaitzen ezberdintasunaren arrazoia 

Gidoia osatzeko erabili den bibliografia 
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4.7. PRAKTIKA: BULKANIZAZIO SISTEMAK 
 

NBR-zko jatorrizko nahaste batekin hasiko gara; nahaste horren formula honako hau da: 
 
 NBR 100 
 Kedarra N 330 30 
 ZnO 5 
 Azido estearikoa 2 
          Permanax TQ                   1,5 
 

Jatorrizko nahastea barruko nahasgailu batean egingo da (Banbury). Honako ziklo hau 
erabiliko da: 
 
 Hasierako tenperatura: 70 ºC 
 0 denbora: kautxuaren plastifikazioa 
 2 min-ko denbora:  kedarra+ ZnO + azido estearikoa + babeslea. 
        BIT denboraren ondoren:       nahastea atera 
 

Nahastea barruko nahasgailutik ateratakoan pisatu egingo da. Gero, arraboletatik pasako 
dugu, eta azeleratzaileak gehituko zaizkio bertan. Honako taula honetan agertzen dira kantitateak. 
Kontuan hartu behar da kantitate hauek ppcc-etan daudela.  
 
Bulkanizazio-sistema (ppcc): 
 1 CBS % 80   0,4 S 1,2 
 2 CBS % 80   0,8 S 2.4  
 3 CBS % 80   1,2 S 3,6 
 4 CBS % 80   2 S 4,8 
 5 CBS % 80   5 S 0,7 
 
Esperimentua egiteko prozedura: 
 
 - Guztirako denbora:  5-6 min. 
 - Arrabolen tenperatura:  70 ºC 

 Bulkanizazio-sistema nahasterakoan, jatorrizko nahastea hiru aldiz pasatzen da arraboletatik, 
eta gero, 2-3 mm-ko banda bat prestatzen da. Bulkanizazio-sistema ondo nahastu ondoren, 
arraboletatik ateratzen da. 

 Lehenengo lau nahasteetan, sufre/azeleratzaile erlazioa konstantea da. Horrela, lotura 
berdinak sortuko dira, baina lotura kopurua handituko da. Bosgarren nahastean, sufre/azeleratzaile 
erlazioa aldatzen da, eta sistema horri sistema eraginkorra deitzen zaio. 

 

1. Bulkanizazioa 

 170 ºC-an erreometria egiten da nahaste guztietan. 

Moldeaketa bidez, hurrengo probetak egiten dira (170 ºC-an erreometriaren t90 denboran): 

 4 trakzio-probeta 

 4 compression set-erako diskoak (φ = 25 mm, h = 10 mm) t90 denboran 
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2  Bulkanizatuen ezaugarriak 

Honako propietate hauek neurtzen dira: 

- Shore A gogortasuna 

- Trakzio-propietateak (4 probeta): 

• Hausturarekiko erresistentzia (MPa). 
• Haustura-deformazioa (%). 
• Elongazioaren100, 200 eta 300 %-ko modulua (MPa). 

-Compresion set: %25 konpresiopean, 24 ordu, 100 ºC-an 
 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 
 Esperimentuaren teknikaren azalpena 
 Praktikan gertatutako gorabeherak 
 Emaitzen taula 
 Gidoia osatzeko erabili den bibliografia 
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4.8. PRAKTIKA: ELASTOMEROEN KONPARAKETA 
 
Prestatu beharreko nahasteak: 
 

1. nahastea 

NR (TSR 10) 

ZnO 

Azido estearikoa 

Kedarra N 550 

Olio aromatikoa 
(Dutrex 729 FC) 

Sufrea 

CBS (%80) 

TMTD (%80) 

100 

5 

2 

50 

5 

 
1,5 

1,5 

0,5 

2. nahastea 

NBR (Krynac 3450) 

ZnO 

Azido estearikoa 

Kedarra N 550 

Olio aromatikoa 
(Dutrex 729 FC) 

Struktol SU 95 

CBS (%80) 

TMTD (%80) 

100 

5 

2 

50 

5 

 
1,5 

1,5 

0,5 

3. nahastea 

SBR 1502 

ZnO 

Azido estearikoa 

Kedarra N 550 

Olio aromatikoa 
(Dutrex 729 FC) 

Sufrea 

CBS (%80) 

TMTD (%80) 

100 

5 

2 

50 

5 

 
1,5 

1,5 

0,5 

4. nahastea 

EPDM (2504) 

ZnO 

Azido estearikoa 

Kedarra N 550 

Olio parafinikoa    
(Flexon 876) 

Sufrea 

CBS (%80) 

TMTD (%80) 

100 

3 

2 

50 

5 

 
1,5 

1,5 

0,5 

5. nahastea 

CR (Butaclor MC 30) 

ZnO 

MgO 

Azido estearikoa 

Kedarra N 550 

Olio aromatikoa   
(Dutrex 729FC) 

Sufrea 

ETU (%80) 

TMTD (%80) 

100 

5 

4 

1,5 

50 

5 

 
1,5 

1,2 

0,5 
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Esperimentua egiteko prozedura: 
 
Talde bakoitzari bi nahaste esleituko zaizkio. 
 
Hauek dira jarraitu beharreko pausoak: 
 
1 Nahasgailua piztu. Gidak eta arrabolak hurbildu. 
 
2 Kautxua sartu eta arrabolen artean pasa, bueltarik eman gabe, eta pixkanaka-

pixkanaka arrabolak irekitzen joan. 
 
3 Materialaren plastifikatzeak, gutxienez, hiru minutu iraungo du. 
 
4 Dispertsio on bat lortu ahal izateko, zink oxidoa eta azido estearikoa gehitu. 
 
5 Kedarraren 2/3 gehitu. Olioa baino lehen gehitzen dira, olioak biskositatea 

gutxitzen duelako; horrela materialak jasaten duen zizailaketa txikiagoa izango 
delako eta dispertsioa ere okerragoa delako. 

 
6 Gelditzen den kedarra gehitu, plastifikatzailearekin eta babes-agentearekin 

batera. 
 
7 Bulkanizazio-sistema gehitu: sufrea eta azeleratzaileak. 
 
8 Nahastea homogeneizatu nahian, pare bat aldiz arrabol tartetik pasatu. 
 
9 Arrabolak zabaldu, lodiera jakin bateko nahastea lortzeko. 
 

Metodo hori kautxu gehienetan erabiltzen da, baina kasu batzuetan puntu batzuk 
hartu behar dira kontuan: 
 
 NBR: kasu honetan sufrea lehenengo pausoan bota behar da; sufrea ez da oso 
disolbagarria NBR kautxuan, eta hasieran gehituz gero, denbora gehiago du 
disolbatzeko. Kontuan hartu beharra dago, baita ere, arrabolek ondo hoztuta egon behar 
dutela, bestela aurrebulkanizazioa gerta daiteke. 
 
 CR: magnesio oxidoa eta kautxua hasieran gehitzen dira. Kasu honetan ere, 
arrabolen hoztea kontrolatu beharra dago. Zink oxidoa amaieran gehitzen da. 
 
 NR: pisu molekular altuagatik, xehatze luzeagoa behar du; horregatik, 
plastifikazio-denbora luzatu egingo dugu. 
 

1. Bulkanizazioa 

 170 ºC-an erreometria egiten da nahaste guztietan. 

 Moldeaketa bidez, hurrengo probetak egiten dira (170 ºC-an, erreometriaren t90 
denboran) 

 12 trakzio-probeta 
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 4 compression set-erako probeta 

 

2. Bulkanizatuen ezaugarriak 

Honako ezaugarri hauek neurtzen dira: 
 

- Shore A gogortasuna 

- Trakzio-ezaugarriak (4 probeta): 

• Hausturarekiko erresistentzia (MPa). 
• Haustura-deformazioa (%). 
• Elongazioaren 100, 200 eta 300 %-ko modulua (MPa). 

-Compression set: %25 konpresiopean, 24 ordu, 100 ºC-an. 
 
Gidoian agertuko diren emaitzak eta ondorioak: 
 
 Esperimentuaren teknikaren azalpena 
 Praktikan gertatutako gorabeherak 
 Emaitzen taula 
 Gidoia osatzeko erabili den bibliografia 
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Eranskinak 5 
 

5.1. ERANSKINA: POLIMERO BATZUEN IZENAK ETA LABURTZAPENAK 
 

Laburtzapena Izena 

ABA Akrilonitril-butadien akrilatoa 

ABS Akrilonitriloa / butadienoa / estirenoa 

ACS Akrilonitriloa / polietileno kloratua / estirenoa 

AES Akrilonitriloa / Etilenoa-propilenodienoa / estirenoa 

AMMA Akrilonitriloa / Metil metakrilatoa 

APO Poliolefina amorfoa 

AS Akrilonitriloa / Estirenoa 

ASA Akrilonitril-estiren akrilatoa 

BMC Moldeatzeko materiala 

CA Zelulosa azetatoa 

CAB Zelulosa azetato-butiratoa 

CAP Zelulosa azetato-proprionatoa 

CF Kresol formaldehidoa 

CN Zelulosa nitratoa (Zeluloidea) 

CP Zelulosa propionatoa 

CPE Polietileno kloratua 

CTA Zelulosa triazetatoa 

EC Etil zelulosa 

EP Epoxia 

EPDM Etilen propilen dien monomero kautxua 

EPR Etilen propilen kautxua 

EPS Poliestireno apartua 

ETFE Etilenoa / tetrafluoroetilenoa 

EVA Etilen binil azetatoa 

EVOH Etilenoa / binilalkohola 

FEP Etileno-propileno fluoratua 

FRP Zuntzez indartutako plastikoak 
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HDPE Dentsitate altuko polietilenoa 

HIPS Talkarako poliestirenoa 

HMWHDPE Pisu molekular altua duen dentsitate altuko polietilenoa  

LCP Kristal likidozko polimeroak 

LDPE Dentsitate baxuko polietilenoa  

LLDPE Dentsitate baxuko polietileno lineala 

LPE Polietileno lineala 

MA Anhidrido maleikoa 

MBS Metakrilatoa / Butadienoa / Estirenoa 

MDPE Dentsitate ertaineko polietilenoa 

MF Melamina formaldehidoa 

MP Melamina fenolikoa 

MPF Melamina fenol-formaldehidoa 

NBR Nitril butadien kautxua 

P Fenolikoa 

PA Poliamida (Nylon-a) 

PA11 Poliamida 11 

PA12 Poliamida 12 

PA46 Poliamida 46 

PA6 Poliamida 6 

PA610 Poliamida 610 

PA612 Poliamida 612 

PA66 Poliamida 66 

PAEK Poliakrileterketona 

PAI Poliamida / imida 

PAN Poliakrilonitriloa 

PAR Poliarilatoa 

PARA Poliaril amida 

PAS Poliarilsulfona 

PB Polibutilenoa 

PBAK Polibutilakrilatoa 

PBAN Polibutadienoa / akrilonitriloa 

PBD Polibutadienoa 

PBS Polibutadienoa / estirenoa 

PBT Polibutileno tereftalatoa 

PC Polikarbonatoa 
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PE Polietilenoa 

PEE Poliester elastomeroa 

PEEK Polieter eterketona 

PEEKK Polieter eterketona ketona 

PEEST Polieteresterra 

PE-HD Dentsitate altuko polietilenoa 

PEI Polieterimida 

PEK Polieterketona 

PEKEKK Polieterketona eterketona ketona 

PEKK Polieterketona ketona 

PE-LD Dentsitate baxuko polietilenoa 

PE-LLD Dentsitate baxuko polietileno lineala 

PEO Polietileno oxidoa 

PES Polieter sulfona 

PEST Poliesterra 

PESTUR Poliesteruretanoa 

PET Polietilen tereftalatoa 

PEUR Polieter uretanoa 

PE-VLD Oso dentsitate baxuko polietilenoa 

PE-X Polietileno gurutzatua 

PF Fenol-formaldehidoa 

PI Poliimida edo poliisoprenoa 

PIB Poliisobutilenoa 

PK Poliketona 

PMAN Polimetakrilonitriloa 

PMMA Polimetilmetakrilatoa (akrilikoa) 

PO Poliolefina 

POM Polioximetilenoa (azetala) 

PP Polipropilenoa 

PPA Poliftalamida 

PPE Polifenilen eterra 

PPO Polifenilen oxidoa 

PPS Polifenilen sulfida 

PPSU Polifenilen sulfona 

PPT Polipropilen tereftalatoa 

PS Poliestirenoa 
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PTFE Politetrafluoretilenoa 

PU,PUR Poliuretanoa 

PUR-S Poliuretano termoegonkorra 

PUR-T Poliuretano termoplastikoa 

PVA Polivinil alkohola (batzuetan polibinil azetatoa) 

PVAC Polibinil azetatoa 

PVAL Polibinil alkohola 

PVB Polibinil butirila 

PVC Polibinil kloruroa 

SAN Estirenoa / akrilonitriloa 

SB Estirenoa / butadienoa 

SBR Estireno / butadieno kautxua 

SBS Estireno / butadieno / estireno bloke kopolimeroa 

SI Silikona 

SMMA Estirenoa / metil metakrilatoa 

SP Poliester saturatua 

TPE Elastomero termoplastikoa 

TPU Uretano termoplastikoa 

UF Urea / Formaldeidoa 

UHMWPE Pisu molekular ultraaltuko polietilenoa  

ULDPE Pisu molekular ultrabaxuko polietilenoa  

UP,UPE Poliester insaturatua (termoegonkorra) 

VA Binil azetatoa 
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5.2. ERANSKINA: ERRESISTENTZIA KIMIKOA 

 

Polimeroa Polimero
-taldea Disolbatzaile hotzetan polimeroek duten portaera 

  Bentzenoa Diklorome-
tanoa 

Eter 
etilikoa Azetona Alkohol 

etilikoa Ura 

PE T E/P E E/P E/P E E 
PP T E/P E/P E/P E E E 
PB T E/P P E/P E E E 

PVC 
zurruna T E/P P/D E/P P/D E E 

PVC 
plastifikatua T Q P P P P E 

PS T D D D D E E 
SB T D D D D E E 

SAN T P P P D E E 
ABS T P P D D P E 
ASA T P P D D P E 

PMMA T D D E D E E 
PA 6 T E E E E E E 
PA66 T E E E E E E 
PA11 T E E E E E E 
PA12 T E E E E E E 

PA amorfoa T E P/D E P/E D E 
POM T E P/D E E E E 
PET T E P E E E E 
PBT T E/P P E E/P E E 
PC T P D P P/E E E 

PPE T P D P/D E/P E E 
PPS T D E E E E E 
PI T/D E E E E E E 

PVDF T E E E E E E 
PF TE E E E E E E 
MF TE E E E E E E 
MP TE E E E E E E 
UF TE E E E E E E 
UP TE P P P P P E 
EP TE E P E P E E 

PUR T,TE,EL E P E P P E 
Aramida TE E E E E E E 
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Material-mota Disoluzioaren eragina 

T: termoplastikoa D: disolbagarria 

TE: termoegonkorra P: puztu egiten da 

EL: elastomeroa E: ez da disolbatzen 
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5.3. ERANSKINA: POLIMERO BATZUEN DENTSITATEA 
 
 

Materiala Dentsitatea g/cm³ 

ABS 1.04 

Azetala 1.41 

Akrilikoa 1.18 

EVA 0.926-0.950 

NYLON 6 1.14 

NYLON 66 1.14 

Polikarbonatoa 1.21 

Dentsitate baxuko polietilenoa 0.918-0.935 

Dentsitate altuko polietilenoa 0.945-0.965 

Polipropilenoa 0.905 

Poliuretanoa 1.11-1.22 

Poliestirenoa 1.05 
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5.3. ERANSKINA: IDENTIFIKAZIORAKO LAGUNTZAK 
 

Polimeroa Kea eta sugarra Usaina amatatu 
ondoren 

Fusio-
tenperatura

Poliazetal homopolimeroa Sugar urdina; ke gutxi; 
tantek su har dezakete. Formaldeidoa 175 

Poliakrilatoa eta 
Metakrilatoa 

Sugar urdina eta punta 
horia Fruta   

ABS Sugar horia, ke beltza 
eta tantak Berezia*   

SAN Sugar horia, ke beltza 
eta kedarra airean.  

Gasa eta 
akrilonitriloa    

PMMA 
Sugar urdina eta punta 
horia; tantek su har 
dezakete.  

Fruta   

Polietilenoa LD & HD 
Sugar urdina eta punta 
horia; tantek su har 
dezakete. 

Parafina 
(amatatutako 
kandela) 

LD: 105  
HD:115 

Poliester PBT Sugar horia, kea eta 
tantak  Gozoa. Berezia* 225 

Poliester PET Sugar horia; kea eta 
tantak sortzen dira Gozoa. Berezia* 254 

Polipropilenoa 
Sugar urdina eta punta 
horia; hazi egiten da eta 
tantak sortzen dira 

Gozoa 168 

Poliestirenoa Sugar horia, ke lodia eta 
kedarra airean Gasa eta berezia*   

Polibinil Azetatoa Sugar horia; kea  Azido azetikoa   

Polibinil Alkohola Sugar horia; kea Berezia*   

Polibinilbutirala Sugar horia; kea Gurin zaharmindua   

PVC Sugar horia eta berdea  Azido klorhidrikoa   

Polikarbonatoa Deskonposatu egiten da Berezia*   

PPO Sugar horia; ke beltza Berezia*   

Poliamida  
Sugar urdina, punta 
horia; urtu egiten da 
eta tantak 

Egur errea; azido 
formikoa 213 

*Usainak azaltzea zaila da . Erreferentzia moduan lagin ezagunak erabiltzea gomendatzen da  
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