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Balizatzeko zinta garatzeko, Ekolber-en 
prozesu genuino bate erabili da; kolage-
noa eta aurretik ahuldutako artilea, Ekol-
ber-en prozedura peto-petoa, pH altuko 
tratamendua, estaltzen duen lanolina
-geruza desagertzea artilezko hariak eta 
keratinazko zuntzak prestatzea, Hartara, 
bateragarritasun handiagoa izango dugu 
kolageno-zuntzak.   

Balizatzeko zinta hauentzat beharrezko filmak 
egiteko prozedura ezberdinak erabili dira. Azken 
probetarako, erakutsi duten estrusio gaitasun 
ona, kanpoaldeko portaeragatik eta artilezko edu-
kiagatik honako bi prozedura hauek aukeratu dira.

- Lehenengo prozedura:    
CLO: Kolagenoa %43,9 artilearekin.

- Bigarrengo prozedura:    
 CLB: Kolagenoa %20,9 artilearekin.

Probatutako prozedura guztiek Ekolberrek 
patentatutako ekoizpen prozesua jasan dute 
(prozesu mekaniko/termikoa) Formulazioak 
material eraldagarri bihurtu ondoren, berriz 
ere erauzi egin dira eta pelet bihurtu. (Estru-
sio eta peletizazio prozesua).
Proiektuaren hasieran, estrusio prozesuan bai-
tan 2 proba egin dira. Blowing-a eta Casting-a. 
Azken probetarako, Blowing bidezko estrusioa 
aukeratu da, film finagoa (100 mikra) lortzeko 
aukera ematen duelako. 

Ekolberrek proiektuan artileari balioa ematea proposatu du beraien kolagenozko material bio-
degradagarriari erantsiz, “balizatzeko zinta bio” prototipoa garatuz,  erabilera bakarreko ohiko 
balizatzeko zintak sortzen dituen hondakin ez-konpostagarrien kopuruari erantzuna emanez. 
Proiektuaren helburua zinta horien ordez zinta biodegradagarriak erabiltzea da; konpostaga-
rriak direnez, ez luketelako inolako eraginik izango ingurumenean.

PROZESUA  ERABILITAKO MATERIALA, DENBORAK, 
ERREALIZAZIOA; PROZESU GUZTIA ULERTZEKO 
BEHARREZKO AZALPENAK

Balizatzeko zinta



Lortutako film bobina, moztu eta margotu egin 
da balizatzeko zintaren azken prototipo gisa ga-
ratzeko. Prozesu hau eskuz egin da, argi dagi in-

dustria mailan prozesu hau industri-makinekin 
egin behar dela automatikoki. 

Artilez egindako balizatzeko zintaren proto-
tipoak 2 astez egon dira aire zabalean 2 as-
tean euriteak jasaten. 
Ikusten dugunez, artileak ez du propietate 
mekanikoetan hobekuntzarik egiten kola-
geno hutsezko film batekiko, baina uraren 
erresistentzia hobetzen du. Film-aren %20 
- %25tik gora artilea izanda, propietate me-
kanikoek behera egiten dute.  
Balizatzeko zintaren film-ak 100mikrako lo-
diera dauka.
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Emaitza ezaugarri mekaniko onak di-
tuen  eta industrialki egin ez den proto-
tipo bat. Itxura hobetu daiteke, betiere 
estrusio, margotzeko eta mozteko pro-
zesuak makina industrial eta automati-
koekin egiten bada. Burbuilen ondorioz 
eragindako “puzte - memoriaren” (zinta 
kurbatzea) desagertu egingo dira. Tra-
tatutako artilearen birrintzea egoki ba-
tek ere 10 mikra baino gutxiagoko prti-
kulak eragin ditzazke, zintaren azaleko 
itxura hobetuz. 
Prototipo bezala, makinaria egokiarekin 
fabrikatu daiteken produktu bat dela ikus-
ten dugu. 
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