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U R HORNIKUNTZARAKO

TUTUERIEN MATERIALAK(II)

Aurreko lantxoan material metalikoak(Burdinkiak) aztertu ondoren,ikus ditzagun ~ r a i ngainontzeko nateria1ak.Garrantzitsuenak
iionako hauek dira:Fibrozeme?+ua,
betoia eta plastikoak,azl;encko
hauen barnean PVC-a,polietilenoa
eta heira-zuntzez sendotutako poliesterra aipagarrienak direlarik.

tarako ez da GSO erabilgarria.
Hauskor samarra da kolpe~kiko.
Eritzi arruntaren aurka,zera
esan behar da,alegia tiitu-mota
hau ere luzatu eqiten dela here naurrian eta kontutan híirtu
heharko dela feno~enotiori.6 mko tutu-zatiak eqiten dira eta
burdinurtuzkoen kideko lotqrekin
erabiltzen dira(1ehena ezik).
Gibault juntura oso ezaquna eta
erabilia da material honekiníikus
l.irudia)

Itolian 1 . 9 2 0 inquruan Vazza-k
sortua da. landarekien zuntzak zementuz eCtalirik eqiten da.Nahiko
merkea gertatzen da eta precio
desberdinen araberakoak abrikatzen dir?. Halere,presio handie-

Junturetako torlojoak altzaig0zozkoaJc edo galvanizatuak
izan ohi dira eta ongi irautekotan kararria behar dute inguruan,
bestela korrosioak jaten ditu.

Rurdinurtuzko b r i d a e t a eraztuna

1.Irudia: Gibault juntura

Tutu hauek,leunak dira,nola
barnetik hala kanpotik,baina hondoan pausaturiko koskor erantsiak
so,rtu ohi zaizkie hala eta guztiz
ere.Bestalde ur-tutueri osoa tutu-mota desberdinez osatu behar
da presioen arabera eta hau eragozpena da urteak joan ala.Barnetik plastikoz estaliak ere era
biltzen dira industria kimikoan.
Konponketa erraza dute.Pieza aldagarriak nahieran daude.Halere,
diametroa 250 t 300 m - r a mugatu
dute maximo bezala.Fabrikatzaileen artean diferentzia handiak

bet oi a k
F,etoizko t~tuetan~nasusiki
bederen,honako mota hauek Sereiz
daitezke:hetoi harmatua,xaflazko
animaduna eta aurretentsatua.

Betoiak ez du trakziozko esfog
tzurik jasaten.Harmatu ere,horrexegatik egiten da,trakzio-esfortzuak jasate3rren.E~ da guztiz
iragazteiina,uharka eta zingiretako hormetan ere ura iragatera
heltzen bait da denbora Ioanean.

daude.Azkenaldian,Gibault juntu-

I

rak berak ere kentzen hasi dira
oxidazioa dela eta . . .Korrosio
elektrolitikorik ez du,baina ba-

Zenoait nresiotaraino betoi
harmatua erabiltzen da,loturak
conazko junturez eginaz(ikus 2

dira urak dakartzan eragileetan

iruAja )

zementua atakatzen duten erasotzai
leak.

Egungo plastikoak sortu arte,
polibi erabilia izan da bere prg
zioa dela eta,baina azkenaldian
askoz ere gutxiago erabiltzen da.

Zenbait presiotatik qora eta
diametro handietan noski,xaflazko animadun betoi harmatua erahiltzen da.Loturak,xaflak elkarri
soldatuz e g i t ~ ndira.Soldadura
ongi eqin behar da eka ebakiak

Elaatomerua

r

Betoia
Xaflak

2.Irudia

oxiebaketaz eqinak izanez qero,
oxigenoz oxidaturiko ingurune
guztia,harriZ qarbitu behar zaie
soldatu aurretik,bestela junture
tatik hasten da oxidatzen.Aha1 d g
larik,xafla hauel: ez dira oxiebaketaz ebakitzen.

Arrcazoi aurretentsatuzko betoL
dunak ere egiten dira,gero zuntza
turik geldituz .

Tutueria,askoz malquaqoa gerta
tzen da gornazko junturekin eta
sostengagune txarraqoetan erabili
ahal izatez gainera,norabide-alda
ketak onartzen ditu,neurri batean.
Beste bi motak,oso zurrunak qerta
tzen dira eta sostengaqune onak
behar dituzte(harkaskar zanpatuzkoak edota betoi dardaratuzko edo
bibratuzkoak)200 t 250 mm-ko diarnetrotatik 3.000 mm.-ko diametrotara erabiltzen dira eta normalean
zingiretatik gordailuetara ura erg
ateko.Betoizko tutuak,ez du ez bay
ne eta ez kanpo-babec edo estaldu-

ra beharrik-Kortuz hñlere igeltsu eta sulfatoekin! Eiiskal Herrj-an ia ez omen daqo iseltsurik.
Tira bada . . . .

Itsasoko ura ere kontutan hartu behar da ~tsasertzekozingira
eta abarretan . . . eta kasu horietan
zeinentu hereziak erabili behar dira.Lur eta lekuaren arabera hautatutako zenentu eqnkiz

eain behar

dira hada,eta dagozkion gehigarriak erabiliz.

Rabes katodikoa ere beharrezkoa
iz<~n
daiteke zenhait lur epa lekutan,horretarako korronteak ncurtu
beharko liratekeelarik.

pl a

ikoa k

Orain 4 5 bat urte hasi ziren
~0rtzet-ietá' duela 20 bat urte F~~~
tzian frogatzen h ~ s iziren.lfhenik
PVC edo ~olibinilkloruroa alegia,
9er'J beste batzuk.~aur oso garran-

tzitsu bilakatu dira.Litekeena
da 2.000.urtean eraikuntzan altzairua halako hiru erabiltzea.
Korrosioa. oso onqi jasaten dute
oro har.Elastikotasunagatik,aha
ri-kolpea,metalikoek halako 7 tik 70erakoa jasan dezakete.Hi
ru mota hauek dira qarrantzitsg
enak ur-tutuerietarako:

- polibinil kloruroa(PVC)

-

polietilenoa,dentsitate t
x
'
kikoa (LDPE)(beltza) 75 mmko dia~etroetaraino eta den
tsitate handikoa (HDPE)(bei
tza)75 m - t i k gorako diametroentzat.

- beira-zuntzez sendotutako
poliesterra.

- Lotura erosoak(6 m-ko tutuak)
gomazko junturak edo eta kolaztatuak.
?
- Isolatzailea da eta uraren
tenperaturarik ez du aldatzen,
- Korronte nalvanikoek ez dute
eraqinik berarenqan.

Desabantailak:

- Ez da ez eguzkitan ez berotan
eduki behar.Zartatu eqiten da eta
pitzatu.Aireak eta hotzak ere zahartu egiten dute.
- Zabalkuntz koefizientea handia du eta asko luzatzen da.
- Kontuz arratoiekin! Portugaleten bederen jan egin zutenlBada~
de hori eragozten duten aditiboak.
Hauskorra da eta zurruntasun
handi samarra du.
-

Abantailak:

- Korrosioarekiko erresistentzia handla(ia dena ]acaten du
kimikoa barne,salbuespen minimoak
ezik) .
- Barne-leuntasun handja.Zirkulazio ona beraz.
-

Koskorrik ez zaio eransten.

- Ez da toxikoa.Kloroa eta
besterekin ez da kimikoki konbinatzen.

soa.
-50-

Arina da-Lanerako oso ero-

Honi,kearra nahasten diote equz
kiak eta beroak izorra ez dezaten
eta kolore beltza du.Halere,hobe
da eguzkitan edo giro berotan ez
edukitxea .
Dentsitate txikikoa (LPDE) :
75 mm-ko diametrora arte fabrikatzen da.Malqutasun handia du.50
-100-200 eta 1000 m luzerako bil-

guetan etortzen da.Fitting edo
errakoreak era eta mota guztietakoak ditu.Abantai1 handi bat,
ur jelatuak edo izoztuak tutua
ez lehertzearena du,bere elastikotasuna dela eta.Ez du altzar
ruak hainbateko erresistentzia
mekanikorik eta presiodun tutuerietan sostengaguneak behar ditu
bera ez bait da esfortzuei eustg
ko gauza-Diferentzia handi?k dag
de fabrikatzaile desberdinen artean. 60°C-ko tenperatura jasan
dezake.Ez da oxidatzen.Marruskadura asko erresistitzen du eta
hotza -30°C artc.

biltzen da.Altzairuak hainbateko
erresistentzia du.Ezaugarri eta
abantaila nagusiak h a ~ e kdira:

-

Egundoko erresistentzia mekanikoa.

-

Arintasun handia.Aluminioaren erdia pisatzen du.

- Equzki-izpiek ez dute eras2
tzen.Egonkortasun handia du.
- 3 m-ko diametrora arte f a b r ~
katzen da .Akzesorioak dltu.
Garajeetako ate,leiho,eta
abarretarako ere erahiltzen
da itsasertzean.

-

Bere buruaren karjari eusten
dio eta barrenekodri ere bal
altzairuaren qisa.

-

Presioak ongi lasaten ditu

Dentsitate handikoa(HDPE)-:
Elastikotasun gutxiago dute
eta erresistentzia handiag0a.L~tura soldatuak ado bridazkoak d r
tuzte,ez errakorezkoak. -30°C
jasan dezakete eta 600 - 800-1000
m - k o diametrora arte fabrikatzen
dira.Garestia da eta burdlnurtu
xaflakor edo harikorrarekin ezin
lehiatu du merkatuan prezioei d a
qokionez .

C)BEIRA-ZUNTZEZ SENDOTUTAKO POLIFSTERRA
Plastikoen familian azkeneko
sortu dena da.Edozein diarnetro
araututan fabrikatzen da.Tenperatura eta erasotzaileak ongi jasaten ditu.Industria kimikoan era

Barcelonan fabrikatzen da
jadanik,baina nahiko qarestia da.AISA izenez ageri da
rnerkatuan.

Plastiko hauek oro har,beste
abantaila hat ere badute,g,izarteak hain beharrezko duen eneroi
aurrerapenarena aleqia.Tutupn fobrikazioan irensten den energia
honako proportzio hauetan Gago:

.Burdinurtua: 2.000
.Fibrozementoa: 400
.PVC :
360
.Altzairu galvanizatua eta
polietilenoa
57

Etorkizuna beraz,plastikoena
dela dirudi'burdinurtuak orain-

dik ere tinko diraueh arren....

