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Hitzaurrea 

 

Liburu honek Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresuan aurkeztutako lanak biltzen 
ditu. 

Kongresuaren berezitasun bat hauxe izan da, euskara hutsez egin dela, pentsatuz “hizkuntza 
harri bat bezalakoa dela, erabilpenarekin borobiltzen dena”; gure hizkuntza puntako teknologia 
eta gaietara eraman nahi izan dugu, landua izan dadin baita ere arlo horietan. 

Bestalde, Materialekin erlazionaturiko arloetako jendea elkartu da: kimikariak, fisikariak, 
ingeniariak… Materialen Zientzia eta Teknologia lantzen dutenak. 

Kongresu asko dago ikerlariak elkartzeko, baina berezi egiten dute, alde batetik Oinarrizko 
Zientziak lantzen dituztenak, bestalde Teknologia eta Ingeniaritzan aritzen direnak. Guk denak 
elkartu nahi izan dugu, denon lanak ezagutzeko eta kezkak konpartitzeko, Zientziaren 
aurrerapena pertsonen arteko erlazioei esker gertatzen delakoan gaudelako. 

Hori dela eta, honako unibertsitate eta zentroetatik etorri da jendea: Euskal Herriko 
Unibertsitatea, CEIT-Tecnun, Mondragon Unibertsitatea, CIC NanoGUNE, Donostia 
International Physics Center, Tecnalia eta Lea-Artibaiko Ikastetxea; poza eman digu ikusteak 
lan asko hainbat erakundetako ikerlariek elkarlanean egin dituztela, herri txiki honetan gure 
artean erlazioak mantentzen dakigula islatuz. 

Materialen gaia Euskal Herriko tradizio metalurgikoarekin lotzen da, guretzat hain garrantzitsua 
izan diren burdinarekin, metalen lantze eta aztertzearekin. Orduko Metalurgia hura, gaur egun 
zabaldu egin da gizartea aldatu ahala, eta mota guztietako materialak aztertzen dituen 
Materialen Zientzia bihurtu da. 

Kongresu honetan ikusten da nolako aldaketa gertatu den: altzairugintzarekin erlazionaturiko 
lanez gain, egoera solidoko beste batzuk ere aurkezten dira, nanomaterialak barne; eta 
mekanikako aplikazioak ez bakarrik, protesietan erabiltzen diren materialak eta arazoak ere 
aipatzen dira. Agian azpimarratzekoa da gure Zientzia honetan azken urteotan bizi izan den 
iraultza Teknologia Esperimentaletan eta Materialen eta beraien Prozesuen Modelizazioan. 

Eskertzen ditugu aurkezle guztiak, egin duten esfortzuagatik lan baliagarri hauek aurkezteko, 
eta euskara egokian idazteko. Gure esker onenak baita ere Mondragon Unibertsitateari eta Goi 
Eskola Politeknikoari, hasieratik gugan konfiantza erakutsi dutelako eta antolaketarako 
askatasuna eman digutelako. Ezin ahaztu erakunde laguntzaileak: EHUko Euskara eta 
Eleaniztasuneko Errektoreordetza eta CIC nanoGUNE. 

1991.eko uztailean, Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroetan, “Materiaren ezagutza teknika 
desberdinen bitartez” topaketa ospatu zen. Orduan, 30 zientzialari euskaldunak elkartu ziren. 
Hauetariko batzuk, 2012ko maiatza honetan ere elkartu dira gure MZT I Kongresu honetan. 
Gure itxaropena, kongresuaren izenean adierazten den moduan, hau Materialen Zientzia eta 
Teknologiaren LEHENENGO Kongresua izatea da, serie baten aitzindaria, non maiztasun jakin 
batekin entzungo dugun, gure hizkuntzan, zeintzuk diren Materialen azken aurrerapenak, bai 
Oinarrizko Zientziaren ikuspuntutik zein Teknologiarenetik. 

 

Idoia Urrutibeascoa 

Batzorde Teknikoaren burua 
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I 
Materialen prozesaketa 



 
 

Konposite termoplastikoen RTM prozesaketa 

A. Agirregomezkorta a, I. Ortiz de Mendibil b, M. Sarrionandia d eta J. Aurrekoetxea e 

Mekanika eta Ekoizpen Industrial Saila, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Loramendi 4, 20500 
Arrasate 

aaagirregomezkorta@mondragon.edu, bimendibil@mondragon.edu, 
dmasarrionandia@mondragon.edu, ejaurrekoetxea@mondragon.edu 

Gako-hitzak: Karbono-zuntza, termoplastikoa, RTM, talka. 
 
Laburpena. Erretxina transferentzi bidez (Resin Transfer Moulding, RTM) matrize 

termoplastiko eta karbono-zuntzezko konpositeak prozesatu dira. Oligomerotik abiatuz, eta 
polimerizazio ez-isotermiko bide desberdinak erabiliz, mikroegitura eta propietate mekanikoak 
kontrola daitezke. Konposite berri hauen talkarekiko propietateak epoxizko arruntarenak baino 
hobeak dira, bai indar eta xurgatutako energia maximoari dagokionez. Emaitzarik onenak, 
funtzionalitatearen zein produktibitatearen ikuspuntutik, ziklo azkarrenarekin lortu dira. 

Sarrera 

Polimeroz eta karbono-zuntzez osaturiko konpositeek zurruntasun, talka eta neke erresistentzia 
handiak eta arintasuna behar diren aplikazioetan garrantzia irabazi dute azken urteetan [1]. 
Konpositeen industriak dituen erronka nagusien artean birziklatze maila handitzea eta kosteak 
murriztea estrategikoak dira. Hau lortzeko matrize termoegonkorrak termoplastikoz ordezkatzeak 
lehentasuna du. Termoplastikoek duten eragozpen nagusia beraien pisu molekular handia da, zuntza 
eta matrizearen arteko nahasketa homogeneoa, itsaspena ona eta zuntzen orientazioa finko 
mantentzea zailtzen duelarik. Honi aurre egiteko, eta lehengaiaren naturaren arabera, bi bide daude 
(ikus 1. Irudia) [2]: 

1. Makromolekula eran dagonean, zeienek biskositate handia duen, fluxu distantzia murriztea 
da aukera arruntena. Lehenengo pauso baten polimeroarekin zuntza, hautsa edo xaflak 
egiten dira. Bigarrengo pausoan produktu hauek zuntzarekin nahastu egiten dira, eta 
azkenik, beroa eta presioa aplikatuz, konpositea trinkotzea lortzen da. 

2. Abiapuntua oligomeroa denean biskositatea oso txikia da, beraz moldearen baitan dagoen 
zuntz oihalak ondo busti eta distantzi luzeko ibilbideak egin ditzake. Funtsean 
termoegonkorrekin erabiltzen diren prozesuak erabili daitezke, eta prozesua erreaktiboa 
dela esaten da. 

 
1. Irudia. Termoplastikozko konpositeak lortzeko dauden bi estrategia nagusiak. 
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Komertzialki erosi daitezkeen bi termoplastiko erreaktiboak butilen-tereftalato oligomero 
ziklikoa (Cyclic Butylene Terephthalate, CBT) eta kaprolaktama dira. Lehen lanak kaprolaktaman 
zentratu ziren, baina hezetasunarekiko eta oxigenoarekiko duen ez-egonkortasun handia dela eta oso 
zaila da lantzea [2]. CBTak aldiz oso biskositate txikia du urtzen denean, eta polimerizazio 
erreakzioa oso egonkorra da. CBT eraztun oligomerikoen irekitze eta luzatzearen ondorioz sortzen 
den makromolekula lineala polibutilen tereftalatoaren (PBT) natura berekoa da, baina PBT 
arruntetik bereizteko pCBT deritzo. Polimerizazioa, gertatzen deneko tenperaturaren arabera, 
isotermikoa edo ez-isotermikoa izan daiteke [2]. Polimerizazio isotermikoa 130 ºC (CBTaren urtze 
tenperatura) eta 225 ºC (pCBTarena) artean gertatzen da. Bide honen berezitasun nagusia zera da, 
polimerizazioa zein kristalizazioa aldi berean gertatzen direla. Prozesuaren ikuspuntutik sinplea da, 
baina sortzen den matrizea oso hauskorra da egitura kristalinoen artean dagoen eremu amorfoak oso 
lotura gutxi sortzen baitu. Bide ez-isotermikoan polimerizazioa 225 ºC baino tenperatura altuagoan 
gertatzen da, eta ondoren tenperatura jaitsi egiten da solidotze/kristalizazioa gertatzeko. Prozesuan 
ikuspuntutik askoz ere konplexuagoa da, baina lortzen diren propietateak hobeak dira. 

Prestazio altuko konpositeak autoklabez prozesatu ohi dira, baina kosteak murriztu, 
produktibitatea handitu, eta diseinu askatasuna handitzea nahi denez erretxina transferentzi bidezko 
moldeaketa (RTM) bezalako prozesuak garatzen ari dira [3]. RTM prozesuaren abantaila nagusiak 
hauek dira; makina eta moldearen kosteak ertainak, zuntz orientazio eta portzentajearen kontrol ona, 
injekzio presio txikia, moldea itxia da, eranskinak integra daitezke eta geometria konplexuak lor 
daitezke. 

Gaur egun dauden makina komertzialak ez dira baliagarriak RTM erreaktiboa egiteko, 
horregatik Mondragon Goi Eskola Politeknikoan sistema berri bat garatu da [4]. Lan honetan RTM 
erreaktiboaren oinarriak azaldu, eta lortutako konpositeen propietate mekanikoak aurkezten dira. 

Atal esperimentala 

Bi matrize mota desberdin erabili dira, CBT 160 (Cyclics Europe GmbH) termoplastiko 
izaerakoa, eta EPOLAM 5015 (Axson Iberica) epoxi termoegonkorra. Erresistentzia handiko 
karbono-zuntzezko oihalak erabili dira, zeintzuk 200 g/cm2 dentsitatea eta orekaturiko 0/90 egitura 
izan duten (43199, Hexcel). Laminatu bakoiztean hamabi oihal jarri dira, eta lortutako plakaren 
dimentsioak 250 × 250 × 3,7 mm³ izan dira. 

Dentsitatea ASTM D792-91 araua jarraituz neurtu da eta karbono-zuntz frakzio bolumetrikoa 
ASTM D3171-06 erabiliz. 

Talka saiakuntzak instrumentatutako masa jaurtitzaile batez (Fractovis Plus, Ceast) egin dira. 
Masa eta altuera desberdinak erabiliz talka-energia desberdinak (0,3 – 60,45 J) erabili dira 
konpositeen propietateak eremu zabal baten ikertu ahal izateko. Baldintza bakoitzerako gutxienez 
hiru saiakuntza egin dira. Talka-punta altzairuzkoa eta esferikoa da (diametroa 20 mm). Laginak 40 
mm-ko barne diametroa duen eraztun erako euskarri batean jarri eta saiakuntzak giro tenperaturan 
egin dira. Instrumentazioak kontaktu indarraren eboluzioa gordetzen du, eta integratuz, abiadura, 
desplazamendua eta energia kalkulatu dira. 

Emaitzak 

Lehen atal honetan ikerketan garatu den prozesaketa sistema azalduko da (ikus 2. Irudia). Gakoa 
urtze prozesuan dago, CBTa berotu bezain azkar polimerizatzen hasten baita, eta pisu molekular 
hazkuntzak dakarren biskositate handitzeak moldearen betetzea eta zuntzen bustitzea galarazten du. 
Lehengaia CBT ale txikitan aurkitzen da, eta hauen urtze azkarra lortzeko aluminiozko ontzi bat 
diseinatu da (1). Ontzi honen oinarrian zulo txikiak (1,5 mm) mekanizatu dira materiala bertatik 
pasatzen behartzeko. Urtutako erretxina inbutu batek (2) biltzen du eta sarrera deposituan pilatzen 
da (3). Moldeak hiru zati ditu (4), goiko eta beheko plakak eta erdiko markoa. Goiko plakak sarrera 
eta irteera puntuak ditu, eta markoak laminatuaren dimentsioak finkatzen ditu. Moldearen zein 
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irteera deposituaren (5) baitan hutsunea mantendu behar da (0,27 bar), erretxinaren infusioa gerta 
dadin. Hutsunea tutu-sistema eta bonba baten bidez lortzen da (6). Sistema osoa labe baten barruan 
sartzen da.  

 

 
2. Irudia. Erretxina termoplastikozko konpositeak RTM bidez lortzeko sistema. 

Prozesatze sekuentzia ondorengoa da: 
i) Moldearen markoan behar diren karbono-zuntz oihalak jartzen dira (kopurua zein norabidea 

finkatuz). Moldea ixten da, sarrera/irteera deposituak eta hutsune-sistema muntatu egiten dira 
eta labean sartzen dira. Hutsunea egin eta behar den tenperaturara iristeko zain egon behar da. 

ii) CBT aleak lehortu egiten dira (110 ºC, 8 ordu).  
iii) Erretxina urtze-ontzira botatzen da, bertan urtu eta sarrera deposituan pilatzen delarik. 
Sarrerako tapoia (ikus 2.Irudiko (7)) kendu egiten da molde barruko hutsuneak infusioa 
ahalbidetzen duelarik. 
iv) Moldea guztiz betetzen denean hutsunea kendu eta moldea labetik ateratzen da. 
v) Solidifikazioa amaitzerakoan laminatua moldetik atera daiteke. 
vi) Kalitatearen kontrol ez-suntsikorra egiten da. 
Prozesaketa parametroen eragina aztertzeko bi bide termiko desberdin erabili dira laminatuak 

lortzeko (ikus 3. Irudia). Biak ez-isotermikoak izan dira, infusioak tenperatura berean egin dira (265 
ºC), hozte abiadurak ere berdinak izan dira (4 ºC/min). Desberdintasun nagusi bakarra 265 ºC-tan 
egon diren denbora izan da, pCBT-azkarra deritzona 5 minutu egon da, eta pCBT-geldoa deritzona 
60 minutu egon da. 

 
3. Irudia. Konposite termoplastikoak prozesatzeko erabili diren bide termikoak. 
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Bi konpositeek duten karbono-zuntz portzentajea berdina da (% 37), beraz desberdintasun 
guztiak matrizearen mikoregiturari dagozkiela ziurtatu daiteke. Ziklo azkarra erabiliz kristaltasun 
tasa % 31 izan da eta geldoak % 44 kristaltasuna sortu du. Dentsitateetan ere desberdintasunak 
daude, azkarrean 1,44 g/cm3eta geldoan 1,46 g/cm3 baitute. Beraz, kristaltasun handiena duenak 
dentsitate handiena du. 

Karbono-zuntzezko konpositeak zurruntasun eta arintasunagatik dira ezagunak, Formula 1 
automobiletan ikusten dugun bezala, baina beraien talkarekiko erresistentzia ere oso ona da. 1980. 
urtean McLaren-ek garatu zuen konpositezko lehen monokaskoa (MP4/1), eta zalantza handiak 
zeuden karbono-zuntza hauskorra baita [5]. 1981 Italiako sari nagusian John Watson-ek istripu 
beldurgarri bat izan zuen, eta talde guztietako ingeniariek John bere kabuz kotxetik irten eta oinez 
ibiltzeko gai zela ikusi zutenean zalantza guztiak alde batera utzi eta McLarenen konpositezko 
monokaskoa kopiatzen hasi ziren. Metaletan talka-energia deformazio plastikoz xurgatzen da, baina 
karbono-zuntzezko konpositeek hautsiz xurgatzen dute. Gaur egun garatzen den edozein konposite 
berriren oinarrizko karakterizazioan talka funtsezkoa da aplikazio askotan gertatzen baita. 
Aplikazioaren arabera materialak energia xurgatu edo indarrak transmititu egin behar ditu. 
Talkarekiko erresistentzia, energia xurgatzeko gaitasuna eta kaltearekiko tolerantzia konpositeen 
portaera ulertzeko behar diren kontzeptuak dira [6]. 

Erresistentzia materialak jasan dezakeen indar maximoaz neur daiteke. Epoxizko konpositeak 
4125 N jasan ditzake, pCBT-geldoak 5458 N eta pCBT-azkarrak 7918 N. Beraz termoplastikoek 
termoegonkorrak baino erresistentzia handiagoa dute, eta ziklo azkarra hobea da. 

Energia ikuspuntutik talkak bi eremutan sailka daitezke, azpi-kritikoa eta super-kritikoa. Azpi-
kritikoan ez da kalterik sortzen, beraz konpositeak bere propietate guztiak mantentzen ditu. Super-
kritikoan aldiz, konpositea kaltetu egiten da, haustura mikromekanismo desberdinak parte hartzen 
dutelarik [7]. Bien arteko mugari energia kritikoa deitzen zaio. 4. Irudian hiru konpositeen energia 
eremu garrantzitsuenak adierazten dira. Ikus daitekeenez eremu azpi-kritiko handiena epoxizko 
konpositeak du, baina energia gutxien xurgatzen duena ere bera da. pCBTezko konpositeei 
dagokienez, ziklo azkarrez prozesatu denak energia kritiko txikiena du, baina energia maximo maila 
handiena ere berak aurkezten du. 

 
4. Irudia. Konpositeen talka propietateen mapa. 

Ondorioak 

Garatu den RTM sistema berria erabilgarria da bide erreaktiboz matrize termoplaskikozko 
konpositeak lortzeko. Prozesua ez-isotermikoa bada, lortzen den mikoregitura prozesaketa 
parametroen menpe dago. Talka portaeraren azterketak ondorio garrantzitsuak utzi ditu. Alde 
batetik pCBTezko konpositeak erreferentziazko epoxia baino hobeagoak direla, bai erresistentziari 
zein energia xurgatzeko ahalmenari dagokionez. Bestalde, prozesaketa ziklo azkarrez lortutako 
pCBTezko konpositeak propietate hobeak ditu. Beraz, bai produktibitatearen zein 
funtzionalitatearen ikuspuntutik, prozesaketa ez-isotermiko azkarra hobea da, beti ere polimerizaioa 
guztiz garatzeko denbora utziaz. 
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Eskerrak 

Egileek Eusko Jaurlaritza eskertu nahi dute lan hau egiteko jaso duten diru laguntzaregatik 
(IE10-272, PI2012-35). 
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Txarraren ekoizpena pinu zerrautsaren pirolisiaren bidez iturri 
ohantze konikoan 

M. Amutio, M. Artetxe, G. Lopez, A. Erkiaga, J. Alvarez, I. Barbarias, M. Olazar. 
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, Ingeniaritza Kimikoa Saila, 644 Posta-kutxa, 48080 

Bilbo. maider.amutio@ehu.es 

Gako-hitzak: txarra, biomasa, pirolisia, iturri ohantze konikoa. 
 
Laburpena. Pinu zerrautsaren pirolisi azkarraren ikerketa burutu da laborategi eskalako iturri 

ohantze koniko batean. Prozesu hau frakzio likido edo bio-olioaren ekoizpenera zuzendurik dago, 
ordezko erregai edo balio altuko produktu kimikoen iturri bezala erabiltzeko. Halaber, pirolisian 
frakzio solidoa edo txarra sortzen da azpiproduktu bezala, aplikazio ezberdinak izan ditzakeena, 
prozesu osoaren bideragarritasuna handituz. Erreakzio tenperatura ezberdinetan (400-600 ºC 
bitartean) lortutako txarren karakterizazioa egin da, berehalako analisia eta elementala gauzatuz, 
potentzia kalorifikoa neurtuz eta gainazal propietateak zehaztuz. Txarraren aplikazio ezberdinen 
artean daude erregai bezala erabiltzea pirolisi prozesuan bertan beharrezkoa den beroa lortzeko, 
nekazaritza lurren medeapenerako baliatzea, karbono aktibo bilakatuz adsorbatzaileak edota 
katalizatzaileen euskarriak lortzea, etab. 

Sarrera 
Biomasa lehengai fosilen ordezkoen artean etorkizun handienetarikoa duena da, era egokian 

erabiliz gero ez duelako CO2

Pirolisi azkarrak frakzio likidoa (bio-olioa) maximizatzea du helburu, lortzen diren etekinak 
orokorrean % 70-80 masan izanik, gas eta txar frakzioekin batera. Honetarako, prozesua tenperatura 
baxuetan (450-550 ºC inguru), berotze abiadura altuekin (10

aren kontzentrazio atmosferikoan eragiten, eta bere sufre, nitrogeno eta 
errauts edukia baxua delako. Biomasa gas, likido edo solido bihurtu daiteke tratamendu ezberdinak 
erabiliz, baina industri eskalan ezartzeko aukera gehien dituena pirolisia da, operazio baldintzen 
arabera produktu bakoitzaren etekinak maximizatzea lortzen baita [1]. Hainbat baso eta nekazaritza 
hondakin balioztatu daitezke pirolisi azkarraren bidez, erregai edo produktu kimikoen iturri bezala 
erabil daitekeen balio altuko likido bat lortzeko, zeina biltegiratua eta bio-birfindegira garraiatua 
izan daitekeen.  

3-104 K s-1

Iturri ohantze konikoa ohantze fluidizatuen alternatiba bezala aurkezten da, zenbait abantaila 
aurkezten dituelarik: diseinu erraza eta merkea, operazio baldintzen tarte zabala, mota eta tamaina 
ezberdinetako materialeen tratamendua, materiale inerte kantitate eta gas emari baxuagoak, etb. [2]. 
Halaber, erreaktore hau egokia da pirolisi azkarra burutzeko eta hainbat motako materialeekin 
erabili daiteke, hala nola biomasa [3], plastikoak [4] edo pneumatiko erabiliak [5]. Alde batetik, 
partikulen mugimendu ziklikoaren eraginez, faseen arteko bero transferentzia oso ona du [6], 
erreaktorearen isotermotasuna mantenduz. Bestalde,  gas emariaren distribuzio zabalak hegazkorren 
egoitza denbora baxuekin lan egitea ahalbidetzen du. Gainera, dentsitate ezberdineko materialeek 
ohantzean deskribatzen dituzten mugimendu zikliko desberdinak direla medio [7], txarra era 
jarraian atera daiteke ohantzetik, bere metatzea sahiestuz eta prozesua era jarraituan egitea 
ahalbideratuz.  

) eta gasen egoitza denbora 
baxuekin (< 1 s) burutu beharra dago; gainera, produktu hegazkorrak erreaktorea utzitakoan oso 
azkar hoztuak izan behar dira eta txarraren egoitza denborak baxua behar du izan, erreakzio 
ingurunetik azkar bereiztuz [1].  

Bio-olioaren erabileren artean, alde batetik konposatu isolatuenganako interesa aurkitzen da [8]. 
Bestalde, bio-olioak aplikazio ugaritan fuel olioa edo diesela ordezkatu dezake [9], baina bere ur 
eduki, biskositate, azidotasun eta ezegonkortasun altuak direla eta arazoak aurkezten ditu. Arazo 
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hauek saihesteko beste erregai batzuekin nahastu daiteke [10] edo konposizioaren egokitu daiteke, 
katalizatzaile azido baten bidez [11]. Azkenik, bio-olioa produktu petrokimikoak lortzeko iturri ere 
izan daiteke, katalizatzaile azido egokiekin olefina edo aromatiko bihurtuz [12].  

Frakzio solidoa, edo txarra, % 15-20 inguruko etekinean sortzen da pirolisi azkarrean [1], eta 
dituen propietateei esker, hainbat erabilera izan ditzake. Izan ere, bio-olioaren ekoizpenaren 
errentagarritasuna handitzeko, beharrezkoa da azpiproduktu honi erabilera egokia ematea. Karbono 
eduki altua duen produktu hau, duen bero ahalmen altuagatik, erregai bezala erabili daiteke, bai 
pirolisi prozesuan bertan edota kanpo-aplikazioetan. Bestalde, nekazaritza lurrak medeatzeko 
ahalmena ere badauka, epe luzeko karbono gordailu bezala jokatzen duelako [13], bere 
emankortasuna eta uzta produkzioa handituz eta era berean, karbono dioxido atmosferikoaren 
kontzentrazioaren igoera arinduz [14]. Gainera, ongarrien ekoizpenean matrize organiko bezala ere 
erabil daiteke [15]. Hala ere, errentagarritasun ekonomikorik altuena duten aplikazioen artean 
karbono aktiboen ekoizpena aurkitzen da, biomasa lignozelulosikoaren pirolisiaren bidez adsortzio 
ahalmen handiko, erresistentzia mekaniko egokiko eta errauts eduki baxuko karbono aktiboak 
produzitu daitezkeelarik [16].  

Atal esperimentala 
Pirolisi saiakuntzak basoen ustiapeneko hondakina den pinu zerrautsarekin (pinus insignis) egin 

dira. Zerrautsa aurrez lehortua eta xehatua izan da, % 10-ko hezetasuna eta 1-2 mm diametrora arte.  
Laborategi eskalako pirolisi planta pilotua honako elementuez dago osatuta (1. Irudia): solidoa 

elikatzeko sistema, gasen elikadura sistema eta aurre-berogailua, pirolisi erreaktorea, partikula finen 
erretentzio sistema, lurrunen kondentsazio eta bilketa sistema eta produktuen analisi sistema. 

 
1. Irudia. Pirolisi plantaren diagrama. 

 
Erreaktorea da plantaren atal garrantzitsuena eta goian sekzio zilindrikoa duen geometria 

konikoko iturri ohantzea da. Erreaktore honek erregimen jarraituan lan egitea ahalbidetzen du, 
txarra ohantzetik hautakorki ateraz. Iturgunean dentsitate ezberdina duten materialen segregazioa 
ematen da, dentsitate baxuko solidoek (txar partikulak) altuera handiagoa hartzen dutelako eta 
dentsitate altukoek (harea eta erreakzionatu gabeko biomasa) ibilbide baxuagoak betetzen 
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dituztelako. Segregazio honetan oinarriturik, ohantzearen gainazala baino gorago kokatuta dagoen 
alboko hodi baten bidez txarra erauzten da erreaktoretik. 

Produktu hegazkorrak eta fluidizaziorako erabilitako gasa erreaktoretik ateratakoan efizientzia 
altuko zikloi batetik eta altzairuzko filtro batetik pasatzen dira, korronteak dituen solidoak 
bereizteko. Ondoren, bio-olioa kondentsatzeko urarekin hoztutako hodi bikoitzeko kondentsagailu 
bat eta koaleszentziazko bi filtro erabiltzen dira; filtro hauek gas korrontean geratzen diren 
aerosolak atxikitzen dituzte.  

Pirolisi saiakuntzak zerrautsa era jarraian elikatuz burutu dira, 2 g/min-ko emariarekin. Ohantzea 
0,3-0,63 mm-ko 100 g harez dago osatuta eta gas fluidizatzailearen emaria 1,2 aldiz iturkuntza 
abiadura minimoari dagokiona da. Pirolisi tenperaturak produktuen ezaugarrietan duen eragina 
aztertu asmoz saiakuntza 400, 450, 500 eta 600 ºC-an egin dira. Saiakuntza bakoitzean 100 g 
biomasa elikatu dira eta produktu hegazkorren analisia lerroan burutu da metodo kromatografikoen 
bidez. Saiakuntzen bukaeran, alboko irteeratik irtendako, ohantzean bertan geratutako eta zikloian 
batutako txarra neurtu da eta teknika ezberdinen bidez karakterizatu da. Lehenik tenperatura 
bakoitzean lortutako laginen analisi elementala burutu da, LECO CHN-932 ekipoaren bidez. 
Ondoren, materia hegazkor, karbono finko eta errauts edukia neurtu dira, TGA Q500IR 
termobalantza bat erabiliz. Goiko bero ahalmena Parr 1356 ponpa kalorimetriko isoperiboliko 
batekin neurtu da. Bestalde, pirolisi txarraren morfologia aztertu da, nitrogeno adsortzio-
desortzioaren bidez Micromeritics ASAP 2000 ekipoan eta gainazal espezifikoa, poroen diametroen 
distribuzioa eta batezbesteko poro diametroa lortu dira. Bukatzeko, SEM (Scanning Electron 
Microscopy) mikroskopia ere burutu zaie laginei, JEOL JSM-6400 ekipo baten bidez.  

Emaitzak 
Produktuen etekinak. Pinu zerrautsaren pirolisian lortutako produktuak hiru frakziotan sailkatu 

dira: gasa, bio-olioa eta frakzio solidoa edo txarra. 2. Irudian frakzioen etekinen bilakaera erakusten 
da. Ikus daitekeenez, pirolisi produktu nagusia bio-olioa da, % 75-eko etekina lortzen delarik 500 
ºC-an. Txar etekina tenperatura handitzean jaisten da % 22-tik 400 ºC-an, % 15 arte 600 ºC-an, 
cracking termiko gogorragoaren eraginez.  
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2. Irudia. Tenperaturaren eragina pinu zerrautsaren pirolisi produktuen etekinetan (oinarri hezean). 
 
Gas frakzioaren propietateak. Gasa karbono dioxido eta monoxidoz osatuta dago batik bat, 

metano, C2-C3 hidrokarburo eta hidrogeno etekin txikiagoekin batera. Bere bero ahalmena nahiko 
baxua da, baina bere errekuntzaren bidez pirolisi plantari energia emateko erabili daiteke.  
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Bio-olioaren propietateak. Bio-olioa konposatu oxigenatu askoren nahasketa konplexua da. Ura 
da konposatu nagusia, bere kontzentrazioa likidoaren % 35-45 izatera irits daitekeelarik. Konposatu 
organikoen kasuan, fenolak dira nagusi (% 30 inguruko edukiarekin), baina ketona, sakarido, azido, 
aldehido, furano edo alkoholen edukiak ere altuak dira. Konposaketa honek izaera azidoa, 
ezegonkortasuna, biskositate altua eta bero potentzia baxua ematen dizkio bio-olioari. Hau dela eta, 
normalean zenbait tratamendu aplikatu behar zaizkio azken erabileraren aurretik. 

Txarraren propietateak eta aplikazioak. Tenperatura ezberdinetan lortutako frakzio solidoa 
analizatu da, bere konposaketa eta gainazal propietateak neurtuz. 1. Taulan analisi elemental, 
berehalako analisi eta bero potentzien emaitzak ikus daitezke. 

 
1.Taula.  Pirolisi tenperaturaren eragina txarraren propietate kimiko eta energetikoetan. 

 
 Propietateak 400 ºC 450 ºC 500 ºC 600 ºC 
Analisi elemental (% masan)    
Karbonoa 75,0 77,0 85,2 92,6 
Hidrogenoa 3,8 3,7 3,0 1,4 
Nitrogenoa 0,2 0,1 0,1 0,1 
Oxigenoa 21,0 19,2 11,7 5,9 
Berehalako analisia (% masan)    
Materia hegazkorra  38,0 34,0 23,2 14,1 
Karbono finkoa 61,2 64,3 72,6 80,1 
Errautsak 0,8 1,7 4,2 5,8 
Bero potentzia (MJ/kg) 21,6 27,4 30,4 39,9 

 
Biomasaren pirolisian sortzen den frakzio solidoak karbono eduki oso altua dauka. Pirolisi 

tenperatura handitu ahala, karbono edukia igotzen doa, 600 ºC-an % 90 izatera iritsi arte. 
Azpimarragarria da txarraren errauts kontzentrazio baxua, baita 600 ºC-an ere, jatorrizko 
biomasaren eduki baxuak eragina (% 0,5 masan). Karbono eduki altu honek txarra oso egokia 
egiten du lurzoruaren medeapenerako, bere ustiaketan erauzten den karbonoa berriz lurrera 
itzultzeko, eta era berean epe luzeko karbono gordailu bezala jokatzen du [13,14]. Aspalditik dira 
ezaguna biomasa txarrak ongarri bezala dauzkan propietateak eta hau dela eta, matrize organiko 
bezala ere erabili izan da ongarrien formulazioan [15]. 

Bestalde, pirolisi txarraren bero potentzia oso altua da, biomasarenaren (19,8 MJ/kg) bikoitza 
izatera iritsi daitekeelarik 600 ºC-an. Hau dela eta, frakzio solidoa bero iturri bezala erabili daiteke, 
bai pirolisi prozesuak beharrezkoa duen beroaz hornitzeko (zirkulaziozko ohantzeetan erabilia), 
baita briketa edo pellet eran kanpo aplikazioetarako saltzeko ere.   

Txar laginen gainazal propietateak 3. Irudian erakusten dira. 400 eta 450 ºC-an lortutako txarrak 
gainazal espezifiko oso baxua dauka, solido ez-porotsuek bezala. Aldiz, 500 ºC-an azaleraren 
handitzea hautematen da, eta 600 ºC-an lortutako balorea 73 m2

Bestalde, SEM irudiek nitrogeno adsortzio-desortzio saiakuntzek argitaraturikoa berresten dute. 
4. Irudian 400 eta 600 ºC-ko txarrei dagozkien mikroargazkiak azaltzen dira. Txarrak egitura 
amorfoa eta heterogeneoa dauka, zeharkako eta luzetarako sekzioen arteko desberdintasuna izanik 
bere ezaugarri nagusia. 4a Irudian beha daitekeenez, pirolisi erreakzioen eraginez horma findun eta 
10 μm-ko diametrodun gelaxka longitudinalak sortzen dira, txarrari bere izaera hauskor eta arina 
ematen diotenak. Bestalde, luzetarako sekzioa ildo edo kanalez osatuta dago, pirolisi tenperatura 
zenbat eta altuagoa izan, orduan eta sakonagoak direnak.  

/g da, solido porotsua izanik. Datu 
hauek 3b Irudian ere berresten dira, tenperatura baxuetan lortutako txarra 875 Å-ko makroporoez 
eta 230 Å-ko mesoporoez osatutako kanpo arrakalez eratuta daudela adierazten delako. Hala ere, 
pirolisi tenperatura 600 ºC arte igotzean, horiez gain, 20 Å-ko mesoporo txikiagoak ere sortzen dira.  
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3. Irudia. Pirolisi tenperaturaren eragina txarraren gainazal propietateetan. a irudia: BET azalera eta batezbesteko 

poro diametroa. b irudia: poroen bolumen distribuzioa. 
 

 
4. Irudia. Tenperatura ezberdinetan lortutako txarren SEM argazkiak. a irudia: 400 ºC-tan, zeharkako sekzioa. b 

irudia: 400 ºC-tan, luzetarako sekzioa. c irudia: 600 ºC-tan, luzetarako sekzioa. 
 
Txarraren gainazal propietateak eta egitura kontuan harturik, duen gainazal espezifiko baxua dela 

eta, karbono aktibo bezala erabili ahal izateko aktibazio prozesuen beharra dauka. Aktibazio 
prozesuak kimikoak (disolbatzaileekin) edo fisikoak (ura, karbono dioxidoa edo oxigenoarekin) 
egin daitezke, gainazal espezifiko oso altuko solido mikroporotsuak lortuz [16]. Jatorri 
ezberdinetako biomasetatik lortutako karbono aktiboek gas eta likido faseetako kutsatzaileen 
adsortziorako gaitasun handia daukate [17]. Halaber, katalizatzaile metalikoen euskarri bezala ere 
erabil daitezke, ur [18] eta gas [19] korronteen hidrodekloraziorako edota bio-olioaren 
balioztapeneko prozesuetarako [20]. Hala ere, aktibatu gabeko biomasa txarra interesgarria izan 
daiteke artseniko, berun edo kadmioaren adsortziorako, prozesu hauetan erabiltzen diren karbono 
aktibo komertzialek baino gainazal espezifiko altuagoa dutelako, bere aktibazio kostu altuak 
ekidinez [21]. 

Ondorioak 
Biomasaren pirolisi azkarrak bio-olioaren produkzioa maximizatzea helburu izan arren, 

azpiproduktu bezala sortutako frakzio solidoaren ustiapena beharrezkoa da prozesu osoaren 
errentagarritasuna handitzeko. Pinu zerrautsaren pirolisi txarra karbono eduki altuko produktua da, 
errauts kontzentrazio baxua duena, eta honek lurzoruaren medeapenerako eta ongarri bezala 
erabiltzeko egokia egiten du. Karbono eduki altu honek bero potentzia handia ematen dio txarrari, 
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erregai bezala erabil daitekeelarik, bai pirolisi prozesuan bertan edota kanpo prozesuetan ere. 
Gainazal propietateei dagokionez, BET azalera baxuko solido makro eta mesoporotsuak dira, nahiz 
eta pirolisi tenperatura handitzean poro estuagoak sortu. Gainera, gelaxka longitudinalez daude 
osatuta, eta kanal finez osatutako gainazala daukate. Pirolisi prozesuan lortutako txarra ur 
korronteetako metal astunen adsorbatzaile bezala erabil daiteke, baina karbono aktibo bezala 
erabiltzeko, aktibazio prozesuen bidez beraien azalera handitu behar da, poro estuagoak lortuz. 

Bibliografia 
[1] A.V. Bridgwater, D. Meier and D. Radlein. Org. Geochem. Vol. 30, (1999), 1479.  

[2] M. Olazar, M.J. San Jose, a. Aguayo, J.M. Arandes and J. Bilbao Ind. Eng. Chem. Res.  
Vol. 31, (1992), 1784. 

[3] M. Amutio, G. Lopez, M. Artetxe, G. Elordi, M. Olazar and J. Bilbao. Resour. Conserv. 
Recycl. Vol. 59 (2012), 23. 

[4] M. Artetxe, G. Lopez, M. Amutio, G. Elordi, M. Olazar and J. Bilbao. Ind. Eng. Chem. Res. 
Vol. 49, (2010), 2064. 

[5] G. Lopez, M. Olazar, M. Amutio, R. Aguado and J. Bilbao. Energy Fuels Vol. 23 (2009), 
5423. 

[6] J. Makibar, A.R. Fernandez-Akarregi, I. Alava, F. Cueva, G. Lopez and M. Olazar. Chem. 
Eng. Process. Vol 50 (2011), 790. 

[7] M.J. San Jose, M. Olazar, M. Izquierdo, S. Alvarez and J. Bilbao.  Ind. Eng. Chem. Res. 
Vol. 43 (2004), 3433. 

[8] A. Effendi, H. Gerhauser and A. Bridgwater. Renew. Sust. Energy Rev. Vol. 12 (2008), 
2092. 

[9] S. Czernik and A. Bridgwater. Energy Fuels Vol. 18 (2004), 590. 

[10] D. Honnery, J. Ghojel and V. Stamatou. Biomass Bioenergy, Vol. 32 (2008), 358. 

[11] A. Atutxa, R. Aguado, A.G. Gayubo, M. Olazar and J. Bilbao. Energy Fuels, Vol. 19, 
(2005), 765. 

[12] B. Valle, A.G. Gayubo, A.T. Aguayo, M. Olazar and J. Bilbao. Energy Fuels Vol. 24 
(2010), 2060. 

[13] P. Jha, A.K. Biswas, B.L. Lakaria and S.A. Rao. Curr. Sci. Vol. 99 (2010), 1218.  

[14] J. Lehmann, J. Gaunt and M. Rondon. Mitig. Adapt. Strat. Global Change. Vol. 11 (2006), 
403. 

[15] D. Day and J.W. Lee. U.S. Patent US2004111968-A1 (2004). 

[16] O. Ioannidou and A. Zabaniotou. Renew. Sust. Energy Rev. Vol. 11 (2007), 1966. 

[17] J. Palomar, J. Lemus, M. Gilarranz and J. Rodriguez. Carbon Vol. 47, (2009), 1846. 

[18] Z. de Pedro, J. Casas, L. Gomez and J. Rodriguez. Appl. Catal., B. Vol. 98 (2010), 79. 

[19] M. Alvarez-Montero, L. Gomez-Sainero, J. Juan-Juan, A. Linares-Solano and J. 
Rodriguez. Chem. Eng. J. Vol. 162 (2010), 599. 

[20] J. Bedia, R. Ruiz-Rosas, J. Rodriguez and T. Cordero. J. Catal. Vol. 271 (2010), 33. 

[21] D. Mohan, C. Pittman, M. Bricka, F. Smith, B. Yancey, J. Mohammad, P. Steele, M. 
Alexandre-Franco, V. Gomez and H. Gong. J. Colloid Interface Sci. Vol. 310 (2007), 57. 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

12



 

Zementitaren esferoidizazio-zinetikak aleazio baxu eta karbono 
edukiera ertaineko altzairuetan: Transformazio osteko 
deformazioaren eragina 
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Gako-hitzak: esferoidizazioa, suberaketa azpikritikoa, perlita deformatua. 
 

Laburpena. Lan honetan aleazio baxu eta karbono edukiera ertaineko altzairuaren 
esferoidizazio-zinetika irudi-analisi teknika bitartez aztertu da. Altzairua 700 ºC eta 630 ºC-tan 
isortermikoki transformatuz, bi mikroegitura sortu dira, perlita larria eta perlita xehea hurrenez 
hurren. HWD teknologiaren ildoan, mikroegituren deformazio baxuek (ε = 0,3) esferoidizazio-
zinetiketan duten eragina aztertu da. Horretarako mikroegiturak epeletan konpresio bidez deformatu 
ostean suberaketa-ziklo ezberdinetan tratatu dira, eta lorturiko emaitzak deformatu gabeko 
mikroegiturekin lortutakoekin alderatu dira. Deformazioak zementita xafletan zein ferrita matrizean 
sortutako akatsek, difusio prozesuak areagotzeaz gain, esferoidizazio-mekanismo berriak martxan 
jartzen dituzte. Honen ondorioz zinetikak azkartu eta esferoidizazio-maila handiagoak lortu dira. 
Horrez gain deformazio baxuek esferoidizazio-tratamentuekin bat, UFG mikroegituren garapenera 
eramaten dutela ikusi da. 
 

Sarrera 

Karbono ertaineko altzairuak askotan suberaketa tratamenduen bitartez egokitzen dira, 
harikortasun handia eta konformazio-propietate bereziak behar dituzten aplikazioetan erabiliak 
izateko. Ohiko beroko ijezketaren ondoren sortzen den perlitak konformazio-gaitasun nahiko urria 
izatean, altzairua askotan desegokia egiten du ondorengo hotzeko konformazio-prozesuetarako.        
Suberaketa-tratamenduei esker harikortasunean eta konformazio-propietateetan lortzen diren 
onurak, zementitaren morfologia eta honek ferrita-matrizean duen distribuzioarekin erlazioa dute. 
Zentzu honetan, hasierako mikroegiturak esferoidizazioaren bilakaeran duen garrantzia frogatu da, 
izan ere, hasierako perlitaren ezaugarrien arabera xaflen apurketa bizkortu eta difusio distantziak 
laburtu daitezke eta [1]. Esferoidizazioa, hainbat mekanismoren eraginen emaitza da. Rayleigh-en 
ezegonkortasun-printzipioan oinarritutako mekanismoak esferoidizazioan gertatzen den    
zementita-xaflen apurketa, xafla hauen kapilaritate edo gainazal-tentsioen eraginpeko 
ezegonkortasun morfologikoarekin lotzen du. Ale-mugen urraketa-mekanismoak (Boundary 
splitting mechanism), apurketa, zementita barneko azpialeen presentziari leporatzen dio [2]. 
Akatsen migrazioen teoriaren (Fault migration theory) arabera aldiz, esferoidizazioa, xaflen akats 
morfologikoetako (xafla ertzak eta izurtutako guneak) kurbadura handiko guneetatik alboko xaflen 
gainazal lauetaraino ematen den materia-transferentziaren ondorioa da [3].  

Tenperatura epeletan burututako deformazio sakoneko teknikek (HWD teknologia) difusioak 
kontrolaturiko fenomenoak bizkortzen dituztela aspalditik ezagutzen da [4,5]. Zoritxarrez, 
teknologia honen deformazio-baldintzek, hau da, deformazio altua eta deformazioa aplikatzen 
deneko tenperatura azpikritikoek, erabat baztertzen dute bere aplikazio industriala gaur egungo 
berotako ijezkailuetan. Dena den, deformazio arinen ezarpena posibletzat jo daiteke potentzi 
handiko instalazio berrietan.  

Lan honetan, hasierako mikroegiturek esferoidizazioan duten eragina aztertu da, irudi-analisi 
karakterizazio teknika bidez. Era berean, deformazio arinen aplikazioaren onurak balioztatu dira. 
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Prozedura esperimentala 

Ikertutako materiala karbono ertaineko kromodun altzairua da, konposizioa ondoko hau izanik, 
% 0.40 C, % 0.78 Mn, % 1.02 Cr, % 0.17 Si, % 0.01 P eta % 0.027 S (masa portzentaietan). 
Azterketa berotan ijetzitako 25 mm-ko diametrodun barratik mekanizatutako lagin zilindrikoetan 
burutu da. Laginak 15 minutuz 850 ºC-tan austenizatuak eta 20 ºC/s abiaduran hoztuak izan dira bi 
tenperatura ezberdinetara iritsi arte (700 ºC eta 630 ºC). Laginak 12 minutuz 700 ºC-tan                 
(A baldintza) eta 7 minutuz 630 ºC-tan (B baldintza) mantendu dira, eta ondoren motel hoztu dira  
(1 ºC/s) giro tenperaturararte. Mikroegitura deformatuak mantenimendu isotermikoaren bukaeran 
0,3ko konpresioa aplikatuta sortu dira. Kasu denetan 1 s-1-eko deformazio-abiadura erabili da. 
Esferoidizazio-tratamenduetarako 720 ºC-ko tenperatura hautatu da. 

Behaketa metalografikoa laginaren luzerango sekzioan burutu da, mikroskopia optikoa eta 
FEG-SEM analisi bitartez. Irudi-analisi bidezko esferoidizazio-mailaren kuantifikaziorako ausaz 
aukeratutako FEG-SEM mikrografiak (10000-ko handipena) erabili dira. Baldintza bakoitzerako 
104 zementita inguru neurtu dira, 0.001 μm2-tik beherako azalera duten zementitak kontsideratu 
gabe. O´Brien eta Hosford-ek [1] erabilitako irizpidearekin bat, 3 baliotik beherako itxura erlazioa 
duten zementitak esferoidizatutzat hartu dira. Esferoidizazio-maila, esferoidizatutako        
zementita-frakzioa eta esferoidizatutako zementiten azalera-frakzioa bezala kalkulatu da. Propietate 
mekanikoei dagokienez, mikrogogortasun saiakuntzak egin dira Vickers indentatzailea erabilita. 
 

Emaitzak eta eztabaida 

Bi tenperaturetan buruturiko transformazio isotermikoek oso mikroegitura desberdinen 
garapena ekarri du. Espero zitekeen bezala, 700 ºC-tan bihurtutako mikroegitura 630 ºC-tan 
lortutakoa baino askoz ere larriagoa da. Era berean perlita-koloniaren tamaina handiagoa da oreka 
tenperaturatik gertu transformatutako laginean (ikus 1. Irudia. a) eta 1. Irudia. b)). Mikroegituren 
ezaugarri nagusiak 1. Taula.-n laburtzen dira. 

 

  
1. Irudia. Transformazioa 700 ºC a) eta  630 ºC-tan b)  burutu ondoren garatutako mikroegiturak 

 

1. Taula. Transformatutako mikroegituren ezaugarriak 

Baldintza 
Transformazio 

tenperatura (ºC) 
Ferrita proeutektoide 

frakzioa  % 
Xafla arteko 

distantzia (μm) 
Xafla lodiera 

(μm) 

A 700 25,8 0,274 0,11 

B 630 7,2 0,100 0,05 
 

Mantenimendu isotermikoaren osteko deformazioek zementita-xaflen apurketa eragiten dute. 
Apurketa hau nabariagoa da aplikaturiko deformazioarekin lerrokatuta dauden kolonietako 
zementita-xafletan. Deformazio-bandek eta bestelako akats kristalografikoek zementiten 
deformaziopeko apurketan ere ekarpen esanguratsua dutela ikusi da (ikus 2. Irudia).  

 

a) b)

2 μm 
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2. Irudia. Mantenimendu isotermikoaren bukaeran deformazioa aplikatzean garatutako deformazio bandak a), perlita 
larri (A baldintza) b), eta perlita xehea (B baldintza) mikroegiturak d)  
 

Hasierako mikroegituraren arabera, esferoidizazio-suberaketa ondorengo mikroegituren itxura 
desberdina da. Ohiko tratamenduetan (deformazioa aplikatu gabe) lortutako mikroegituren 
adibideak 3. Irudia.-n ikus daitezke. Mikroegiturak 2 h-z 720 ºC-tan tratatzean zementita-xaflen 
apurketa nabaria da, bereziki perlita xehe baldintzako kasuan (ikus 3. Irudia. b)). Tratamendua       
10 h-raino luzatuz gero bi baldintzapeko mikroegiturek esferoidizazio-maila oso nabarmena lortzen 
dute, 3. Irudia. d)-n eta 3. Irudia. e)-n ikus daitekeen bezala. 

 

  

  
3. Irudia. Deformatu gabeko mikroegituren itxura  2 eta 10 h-z A baldintzapeko lagina 720 ºC-tan suberatua izatean a) 
eta d), eta tratamendu bera B balditzapeko laginean burutu denean b) eta e) 

 

Esferoidizazio-mailak duen bilakaera, hau esferoidizatutako zementita-frekuentzia eta    
azalera-frakzio bezala neurtuta, 5. Irudia.-n irudikatzen da, ohiko suberaketa eta deformazioak 
lagundutako suberaketa kasuetarako. Ohiko tratamenduari dagokionez, perlita xehe mikroegiturak 
(B baldintza), ikerturiko denbora tarte guztietarako, perlita larriak (A baldintza) baino 
esferoidizazio-maila altuagoa lortzen du. Perlita xehearen esferoidizazio azkarra, fase-aldaketa 
eman den tenperatura baxuko baldintzekin bat etor daiteke, izan ere egoera hauetan zementitak 
akats morfologiko dentsitate altua du, gune izurtuz, zuloz eta urradurak bezalako akatsez osatua. 
Horrez gain, transformazio-baldintzak ferrita matrizean dislokazio-dentsitate esanguratsua sortzea 
eragin dezake. Guzti hauek ferrite/zementita gainazalaren energia-murrizketak bultzatuta, 
zementiten esferoidizazioa errezten dute [2,3]. Perlita larrian ordea, akats gutxiko xafla luze eta 

a) d)b)

2 μm 

e) d)

b)a) 
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zuzenek osaturiko perlita-koloniak nabarmentzen dira. Kasu honetan esferoidizaziorako indar 
eragilea ez da perlita xehean bezain handia, eta ondorioz, xaflen apurketa poliki-poliki gertatzen da. 
Hain da motela ze 10 h-ko tratamendua eta gero oraindik hasierako perlita morfologia mantentzen 
duten guneak geratzen diren. Gainera, xaflen arteko distantzia handia denez, xafla batetik besterako 
solutu-difusioa nahiko mugatua geratzen da, xaflen apurketa oraindik eta gehiago motelduz. 

Suberaketa-tratamendua 6 h-tik gora luzatzean esferoidizazioaren bilakaera moteldu egiten da. 
Perlita larrian, 6 h-tik 10 h-ra luzatzeak ez du esferoidizazio-mailari dagokionez inolako 
aurrerakuntzarik sortzen. Perlita xehean, suberaketa-denbora luzatzean esferoidizazio-mailak, oso 
gutxi bada ere, gora egiten duela ikusten da. 5. Irudia. a)-ko kurben maldek, lan honetan 
ikertutakoak baino denbora luzeagoek, esferoidizazio-maila handitu dezaketela iradokitzen dute.  

 

  

  
4. Irudia. Deformaturiko mikroegiturak A baldintzapeko lagina 720 ºC-tan 2 eta 10 h-z suberatua izatean a) eta d), eta 
tratamendu bera B balditzapeko laginean burutu denean b) eta e) 

 

Deformazioaren aplikazioak 5. Irudia.-n ikus daitekeenez, era oso nabarmenean bizkortzen du 
esferoidizazio-prozesua. Deformazioaren ondorioz gertatzen den xaflen apurketa mekanikoak eta 
sorturiko kurbadura altuko guneek (ikus 2. Irudia), zementitaren esferoidizazioa bultzatzen dute    
hasiera hasieratik. Gainera esferoidizazio-tratamendua aurretik, mikroegituran dagoeneko 
globulizatutako zementita kantitate esanguratsua dago (ikus 2. Irudia. d)). Hau dela eta, ohiko                  
esferoidizazio-tratamenduetan baino esferoidizazio maila altuagoak lortzen dira. B baldintzapeko 
mikroegituran 2 h-ko suberaketa-tratamendua nahikoa da % 90-tik gorako esferoidizazio-maila 
lortzeko, A baldintzapekoan berriz, 10 h-ko mantenimenduak behar dira maila beretsuetara iristeko.  

Suberaketa aurreko bi mikroegituren esferoidizazio-mailen arteko desberdintasunak              
(ikus 5. Irudia. b)), B baldintzapeko mikroegituran ageri diren zementita txikien emaitza dira (ikus 
2. Irudia. d)). A baldintzapeko mikroegituretan, 2. Irudia. a)-n eta 2. Irudia. b)-n ikus daitekeen 
bezala, zementita tamaina txikiko populazio hauek ez dira existitzen.  

B baldintzapean sorturiko mikroegituretako zementiten itxura-erlazioaren bilakaera                  
6. Irudia. a)-n eta 6. Irudia. b)-n erakusten da (deformazioa aplikatu ez deneko eta aplikatu deneko 
kasuak hurrenez hurren). Esan bezala, deformazioaren aplikazioak globulizaturiko zementiten 
kopurua oso nabarmenki handiagotzen du (ikus 5. Irudia. b)). Suberaketa-tratamenduaren iraupena 
luzatzen den heinean, zementiten kopuru totalaren murrizketa, suberaketan zehar ematen den 
partikula txikien disoluzioaren baieztapentzat jo daiteke. 

b) 

e) d)

2 μm 

a) 
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5. Irudia. Esferoidizazio mailaren bilakaera, mikroegitura ez deformatuan a) eta deformatua b). Esferoidizatutako 
zementiten frekuentzia (lerro etena) eta esferoidizatutako zementitaren azalera-frakzioa (lerro jarraia) irudikatu dira 
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6. Irudia. B baldintzapeko mikroegitura ez deformatua a) eta deformatuaren b) itxura-erlazioaren araberako distribuzioa 

Suberaketa-tratamenduan zehar mikroegituren gogortasunak duen aldaketa 7. Irudia.-n ikus 
daiteke. Hasierako mikroegitura edozein izanda ere, iraupen laburreko suberaketaren ondorioz 
gogortasunaren jeitsiera oso esanguratsua lortzen da. Tratamendua 2 h-tik gora luzatzean ordea, 
biguntze-fenomenoa asko moteltzen dela ikusten da. Perlita xeheak (B baldintza) gogortasun balio 
altuagoak dauzka, hala ere bi mikroegituren arteko diferentzia pixkanaka gutxitu egiten da 
tratamenduaren iraupena handitzen den neurrian. Bestalde, ikerturiko denbora-tartean 
deformatutako laginek ez deformatutakoek baino gogortasun balio altuagoak dauzkatela ikusi da.  

7. Irudia.-n ikusten den biguntzea, esferoidizazio-tratamenduan zehar parte hartzen duten 
fenomeno desberdinen kontribuzioa da. Suberaketa-tratamenduaren lehen 2 h-tan, hasierako 
mikroegiturako eta xaflen apurketan sorturiko zementita txiki askoren disoluzioa ematen da          
(ikus 6. Irudia). Disoluzio-abiadura hau, suberaketa-tenperaturan solutuak matrizean duen 
disolbagarritasunak eta difusio-bideek baldintzatzen dute. Zementita txikiak disolbatzean, zementita 
hauek dislokazioen mugimendurako ezarri dezaketen finkatze-efektua txikitu egiten da [4]. Era 
honetan, dislokazioen migrazioa ahalbidetzean berriztatze-prozesuek bizkorrago egiten dute aurrera. 
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7. Irudia. Mikrogogortasunaren bilakaera 720 ºC-tan suberatutako laginetan: deformazio gabe a) deformatu ostean b)  
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Perlita xehearen kasuan, fase-aldaketa azpihozketa-baldintza handitan burutu denez, deformazio 
metatuta izatea espero daiteke. Deformazio-energia hau, baliteke suberaketa-tratamenduko lehen 
etapetako berriztatze-prozesua dela eta nolabait askatua izana. Azken hau kontsideratuta, eta 
garatutako mikroegitura ia guztiz esferoidizatua kontutan hartuta, laginak 2 h-ko suberaketan 
jasaten duen biguntzearen erantzuleak azken bi hauen kontribuzioak direla onar daiteke.  

Deformazioaren eraginez ferrita-matrizean zeharreko difusioa oso erreztua dago, izan ere, 
ferritan dislokazio-egitura sortzeaz gain, ferrita-zementita fasearteko dislokazio-dentsitatea 
handiagotzen da. Hauen eraginez, zementiten larritze-fenomenoak azkartu, eta era berean, 
dislokazio/solutu elkarrekintza dela medio, solutuak matrizean duen disolbagarritasuna handitzea 
lortzen da, difusioa erreztuz. Storojeva eta beste [4], eta Handa eta beste [5] ikertzaileek adierazi 
bezala, ferrita proeutektoidearen  berriztatzea eta ondorengo birkristaltzea oso azkar gertatzen da. 
Perlita-kolonian ordea, biguntze-prozesu hauek pixkanaka eta esferoidizazioaren bilakaeraren 
arabera ematen dira, birkristaltze-jarraia deritzon prozesuan zehar hain zuzen. Azpialez osaturiko 
egitura berriztatua nahiko errez garatzen da kolonia barnean, baina angelu altuko ale-mugen 
mugimendua oztopatua dago zementita partikulek ezartzen duten finkatze efektuagatik, eta 
ondorioz birkristaltzea, esferoidizazioa eta disoluzio fenomenoen menpe geratzen da. Suberaketako 
lehen 30 minututan laginak oso bizkor biguntzen dira, seguraski berriztatzearen eraginagatik, baina 
hortik aurrera biguntze-abiadura mantsotu egiten da. Zementiten disoluzioa argi ikus daiteke 2 h-ko 
suberaketa jasandako mikroegituretan (ikus 4. Irudia. b)). Zementita hauek disolbatu ahala, ale-
mugen migraziorako gainditu beharreko oztopoak txikitzen dira, eta azkenean birkristaltzea gerta 
daiteke. Tenperatura epeletako deformazioa jasandakoan ferrita-ale ultrafineko (UFG) mikroegitura 
garatzen da birkristaltze jarraia dela medio [4-5]. UFG mikroegituren garapena lan honen 
ikuspegitik kanpo geratzen den arren, perlita-kolonia oso deskonposatua agertzen deneko guneetan 
ferrita ale oso txikia garatzen dela ikusi da (ikus 4. Irudia. d) eta 4. Irudia. e)).  

 

Ondorioak 

Hasierako perlita xehe mikroegiturak, zementitaren-esferoidizazio azkarragoa eta 
esferoidizazio-maila handigoak lortzea ahalbidetzen du, zementitak dituen ezaugarri morfologikoak 
direla eta. Perlita larriaren kasuan, zementitek akats gutxiago dauzkatenez kurbadura altuko guneak 
aurrez Rayleigh-en ezegonkortasun-mekanismoaren eraginez sortu behar dira. 

Perlitaren deformazio arinek, esferoidizazio-tratamenduekin lotutako zementita-xaflen aldaketa 
morfologikoak erabat aldatzen ditu. Deformazioaren aplikazioak suberaketa-tratamenduen iraupena 
laburtzeaz gain, esferoidizazio-maila altuagoko mikroegituren garapena bermatzen du.  

Biguntze nagusia suberaketa-tratamenduko lehen 2 h-tan lortzen da, berriztatze eta xaflen 
apurketarekin batera. Tratamenduen iraupena luzatzean, biguntzea, pixkanaka birkristalpen jarraia 
eta Ostvald ripening fenomenoek aurrera egin ahala gertatzen da.  
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Al-Si7Mg0.3 aluminio aleazio baten propietateen hobekuntza 
TIC partikulen gehikuntzaren bidez 
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     Gako-hitzak: Konposite metalikoa, Aluminioa, Titanio karburoa, autohedatze tenperatura 
handiko sintesia (SHS). 
 
     Laburpena. Automobilgintzak gero eta erresistentzia mekaniko handiagoa duten 
aleazio metaliko arinak behar ditu. Bilaketa horretan partikula zeramikoekin indartutako 
aluminio aleazioak aukera interesgarria dira. Lan honek horrelako material berri baten 
garapena eta karakterizazioari buruzko xehetasunak aurkezten ditu. Titanio karburo 
(TiC) partikulak autohedatze tenperatura handiko sintesia (SHS) prozesuaren bidez 
sortu dira eta bigarren urrats batean Al-Si7Mg0.3 aluminio aleazio urtuari gehitu 
zaizkio. Helburu nagusiak aluminioa tenperatura handiagotan erabili ahal izatea eta 
harikortasuna ez jeistea dira. 300-700 nm tamainako partikulak erabilita eta % 0,5eko 
kopurua gehituz lortutako aleazioak erresistentzia mekanikoaren % 20ko hobekuntza eta 
harikortasuna eta zailtasunaren handitzea erakutsi ditu. 
 
     Sarrera 
     Azken urteetan konposite metalikoen inguruko ikerkuntzaren alorrean partikula 
zeramikoekin indartutako aleazio metalikoen fabrikazio-prozesu berrien garapenak 
bultzada handia izan du. Arrazoi nagusia partikula hauen erabilerak ekonomikoki 
onargarria den propietate mekanikoen hobekuntza lortzen dutela da [1].  
     Propietate handiko konposite metalikoak prozesu garestiak erabiliz ekoiztu izan dira 
hala nola hautsen metalurgia, proiekzio bidezko jalkitzea edo aleazio mekanikoa. Kostu 
txikiagoko prozesuak stir casting, compocasting edo rheocasting izeneko galdaketa 
prozesuak dira. Teknologia hauen oinarria partikula zeramikoak aleazio metaliko urtuei 
gehitzean datza. Prozedura hauek ordea eragozpen ezagunak dituzte, hala nola partikula 
eta metalaren arteko bustitze desegokia, partikulen aglomerazioa eta mikroegituran 
oxido edo poroak bezalako akatsak sortzearena [2]. 
      Partikulez osatutako aluminio-konpositeetan gehien erabilitako partikulak alumina 
eta silizio karburoa izan dira baina azken hamar urteetan badira partikula moduan erabili 
izan diran beste material zeramikoak. Hoien artean titanio karburoak (TiC) eta titanio 
diboruroak (TiB2) oso ezaugarri interesgarriak dituzte [3-5]. Beraien gogortasuna eta 
higadurarekiko erresistentzia handia da eta ez dute aluminio urtuarekin erreakzionatzen. 
Gainera bateragarritasun kristalografiko handia dute. Guzti horren ondorioz ez dira SiC 
erabiltzean sortzen diren Al4C3 karburo hauskorrak sortzen eta aluminiozko matrizea eta 
partikulen arteko muga garbia da. TiB2-ak eta TiC-ak gainera SiC edo alumina baino 
dilatazio termikoaren koefiziente handiagoa dute eta horrek aluminio-konpositeen 
solidifikazioan sortu daitezkeen barne-tentsioak txikitzen ditu.   Zenbait ikertzailek SHS 
bidez sortutako TiC eta TiB2 partikulak duten aluminio-konpositeak lortu dituzte [6-10] 
baina partikulen tamaina handiak eta prozesu garestiak erabili izan dituzte. Lan honen 
helburua mikra bat baino txikiagoko partikulak erabiltzearen onurak eta prozesuaren 
kostua gehiegi handitu gabe galdaketa industrian aluminio-aleazioen propietate 
mekanikoen hobekuntza lortzea izan da.  
 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

19



 
 

 Materialaren fabrikazioa  

        TiC partikulen ekoizpena SHS bidez. Errekuntza bidezko eta oinarri kimikoa 
duen edozein prozesu exotermiko eta autohedatzailea SHS prozesutzat har daiteke. 
Erreakzioa normalean lehengai elementalak nahasteaz osaturik dagoen laginaren 
gainazalean hasten da bero-iturri bat aplikatzean. Hasierako unearen ondoren 
erreakzioak bere kasa jarraitzen du laginaren materialaren errekuntza osoa gertatu arte. 
Erreakzioren hedapenaren denbora lehen fasearena baino txikiagoa izaten da beti eta 
halere 5-20 segundu artekoa bezain motza izaten da TiC-aren kasuan (ikus 1. Irudia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Irudia. autohedatze tenperatura handiko sintesia,  errekuntza-frontearen hedapena. 
 
 TiC partikulak ekoizteko titanio, karbono eta aluminio hautsak nahastu dira 

erreakzioa autohedatzailea izan dadin, erreakzioaren estekiometria kontutan hartuz. 
Aluminioak ez du erreakzioan parte hartzen baina sortutako TiC partikulak inguratzen 
ditu eta aluminio-aleazio urtuarekin nahasterakoan prozesua erraztea lortzen du. 
Aluminioaren presentziak gainera hozte-prozesuaren kontrol erraza ahalbidetzen du. 

 
      Fabrikazio-prozesuaren gaineko lanaren bigarren helburua TiC partikulen 
tamainaren txikitzea izan zen. Azken helburua mikra baten azpiko tamainako partikulak 
lortzea zen eta horretarako bide desberdinak saiatu ziren. Alde batetik hasierako hautsen 
tamainaren eragina ikertu zen eta bigarren urrats batean prozesuaren parametroen gain 
lan egin zen autohedatzearen ondorengo hoztea arintzeko bideak saiatuz. 
 
      Sortutako lehen TiC partikulak 150 mikrako Ti hautsarekin lortu ziren eta beraien 
tamaina 1-5 mikra artekoa zen (ikus 2. Irudia). 
 

 
2. Irudia. 150 mikrako Ti hautsarekin lortutako TiC hautsa Al puruarekin. 

 
      Hurrengo saiakeretan Ti hautsaren tamaina 106, 45 eta 25 mikrakoa izan zen . Gero 
eta txikiagoa izan hasierako Ti hautsaren tamaina gero eta txikiagoa da lortzen den TiC 
partikulen tamaina baina 45 mikrako hautsekin lortutako jeitsiera ez zen hain 
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esanguratsua (500-1200 nm). Ondorioz bigarren fase batean prozesuaren beste 
parametroekin lan egitea erabaki zen. 
 

       Aurreko lanetan partikula txikiagoak lortzeko garaian autohedatze-prozesua bukatu 
eta berehala hozte-denbora txikitzea biderik eraginkorrena dela ikusi zen. Ondorioz 
saiatutako estrategia denak hozte-abiadura hori txikitzeko helburua izan dute. Alde 
batetik erreakzioa gauzatzen den ganberan argoi-gasa sartu zen eta beste aldetik 
aluminio kopurua handitu zen erreakzioa ez autohedatzaile bihurtzen den mugaraino, (≈ 
40 % Al). 3. Irudian egoera hoietan lortutako emaitzak erakusten dira. Ti hautsaren 
tamaina 45 mikra eta Al kopurua % 40 dira. 

Al-Si7Mg0.3 + TiC (% 0,5 pisuan )  konpositearen ekoizpena. SHS prozesuaren 
bidez lortutako partikulak Al-Si7Mg0.3 aleazioari gehitzeko stir casting delako 
prozesua erabili da. Horretarako aleazioa silizio karburozko arrago batean sartu eta 
indukzio-labe bat erabiliz urtu eta 700 ºC-tan mantendu zen. Tenperatura 650 ºC-tara 
jaitsiarazi zen ondoren eta tenperatura horretan egonkortu eta gero motore bati loturiko 
grafitozko ardatz bat sartzen da barruan arragoaren hondotik 2 zm-tara  utziz eta 1200 
bira minututan biraraziz.  Nahasketa egonkortzean ardatzaren inguruan sortutako 
zurrunbiloan partikulak eskuz botatzen dira kontu handiz. Aldez aurretik konpositeak % 
0,5 TiC partikula izan dezan beharrezko TiC/Al hauts-nahastea kalkulatu behar da. 
Partikula guztiak bota eta gero nahastea 5-10 minutuz mantentzen da egoera horretan 
partikulak ondo nahasten direla ziurtatzeko asmoz. 

Emaitzak 

  Egitura mikroskopikoa. Konpositea sortzeko erabilitako SHS bidez lortutako 
TiC/Al hautsaren TiC partikulen tamaina 0,3 eta mikra 1ekoa zen. (Ikus 3. Irudia). 
 

 
3. Irudia. SHS bidez lortutako eta konpositearen fabrikazioan erabilitako TiC partikulak. 

 
     Partikulen eta Al-Si7Mg0.3 aleazioaren arteko nahastearen prozesua optimizatu 
ondoren lortutako irudiak ikus daitezke 4 eta 5 irudietan. 4. Irudiak TiC partikula askeak 
erakusten dizkigu aleazioaren barnean. Beraien tamaina 100-300 nanometrokoa da. 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

21



 
 

 
4. Irudia. Al-Si7Mg0.3 + % 0,5 pisuan TiC (x2000). TiC partikula borobilduak ikus daitezke irudiaren 

erdialdean eta ezkerraldean, behean. 
 
       5. Irudian TiC partikulen kontzentrazio handiagoko eremu bat azaltzen da. 
Partikulak mikra bat baino gutxiagoko tamaina erakusten dute baina elkarrekin agertzen 
dira aglomerazioak sortuz. Fenomeno hau ordea ez da orokorra lagin guztian eta 
partikula gehienak aske daude. 
. 

 
5. Irudia. Al-Si7Mg0.3 + 0,5 % TiC aren laginaren SEM irudia x2000. Irudian TiC partikulak 

aglomerazioak osatzen agertzen diren eremu bat azaltzen da. 

 Trakzio emaitzak. Lortutako materialari T6 tratamendu termikoa egin zitzaion. 
Hona hemen tratamenduaren gaineko datuak:  

 
        Disoluzio bidezko tratamendua 540 ºC-tan 8 orduz 
        Tenplaketa uretan eta zahartzapena 160 ºC-tan 6 orduz 
 
        Trakzio-probetak mekanizatu eta trakzio-entseiua burutu zen 25 ºC-tan eta 250 ºC-
tan. Horretarako Gleeble 3800 ekipo bat erabili zen. 
 
1. Taula. Trakzio-emaitzen laburpena. Materiala  Al-Si7Mg0.6 + 0.5 % TiC 
 
 
 
 
 
 
 

 25ºC 250ºC 
Trakzioarekiko erresistentzia (MPa) 
 

285 180 

Isurpenarekiko erresistentzia (MPa) 
 

205 135 

Harikortasuna (%) 
 

15 10 
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Ondorioak 

SHS prozesua garatu al izan da mikra bat baino gutxiagoko TiC partikulak sortzeko. 
Horretarako Titanio-hautsaren tamaina egokia bilatu eta erreakzioaren autohedatze 
ondorengo hozte-prozesua azkartu da. Ti, C eta Al kopuru optimoak finkatu dira. 
Emaitza aluminio puruaz inguraturiko mikra bat baino txikiagoak diren TiC partikula 
esferikoak izan da.  

 
     Bigarren urrats batean partikula hoiek aluminio-aleazio batekin nahastu dira 
galdaketa-prozesu baten bidez. Azken emaitza partikulen bidez indartutako Al-
Si7Mg0.3 aleazio bat da. Partikulak bai banaka bai aglomerazio txikiak osatuz agertzen 
dira mikroegituran. Konpositearen mikroegituran ez da partikularik gabeko aleazioan 
baino porositate gehiago ikusten ezta beste oxido edo akatsik ere. 
 
     Lortutako materialak propietate mekaniko onak erakutsi ditu. Harikortasuna TiC 
gabeko aleazioarena baino handiagoa da eta erresistentzia mekanikoa ere handiagoa da. 
Tenperatura altuetan partikulen eragina ona dela ikusi da aldi berean. 250 ºC-tan 
propietateen galera % 40koa bakarrik da trakzioarekiko erresistentzian eta % 35 
isurpenarekiko erresistentzian. 
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Laburpena. Ikerketa honen helburu nagusia, Mo-aren gehikuntzak eta transformazio aurretiko 
austenitan metatutako deformazioak, Nb-rekin mikroaleatutako altzairuetan duen eragina aztertzea 
da. Era honetan, Nb eta Mo kantitate ezberdinetako altzairuak izanik, dilatometriako saiakuntzak 
burutu dira. Austenitaren egokitzapenaren efektua ebaluatzeko, ziklo termomekaniko ezberdinak 
aplikatu dira, hasierako bi austenita-egitura lortzeko asmoarekin: austenita birkristaldua eta 
austenita deformatua. Aipatutako dilatometriako saiakuntzak abiapuntutzat harturik, CCT (Hozte 
Jarraituko Diagrama, Continuous Cooling Transformation Diagram) diagramak eraiki dira, altzairu 
eta austenita-egoera ezberdinentzat. Honetaz gain, bobinaketaren zikloa simulatzeko garaian, 
baldintza isotermoak kontuan izan dira. Ildo honetan, mikroegitura guztien karakterizazio sakona 
burutu da, karakterizazio-teknika ezberdinez baliatuz: Mikroskopia Optikoa eta Eskanerrezko 
Mikroskopio Elektronikoa (SEM eta FEGSEM). Azkenik, EBSD (Atzera Barreiatutako Elektroien 
Difrakzioa, Electron Backscattered Diffraction) teknikaren bidez, angelu baxu eta altuko ale-mugei 
dagozkien unitate-tamainak lortu dira, erresistentzia eta zailtasun propietateen joerak aztertzeko 
orduan, unitate-tamainak erabakigarriak direlako.  

 

Sarrera 

Aplikazio estrukturaletako beharrizanak asetzeko, besteak beste, gas-garraiobideetan, petrolio-
eremuetan zein ontzigintzan, altzairuek propietate mekanikoen (erresistentzia eta zailtasuna) 
konbinazio egokia aurkeztu behar dute. Aipatutako propietate hauen kontrola, altzairuaren 
konposizio kimikoaren eta aplikatutako sekuentzia termomekanikoen bidez burutzen da. 
Propietateen hobekuntzan, mikroaleatzaileen konbinazio optimoa (Nb, Mo, Ti, V, B) erabakigarria 
izan daiteke. Era honetan, mikroaleazioak erresistentzia hobetzeko gaitasuna izan dezake 
mekanismo ezberdinetan oinarrituz: mikroegituraren finketa, soluzio solido bidezko gogortzea, 
hauspeatze bidezko gogortzea eta mikroegituraren morfologiaren eraldaketa 
[1]. Niobio altzairu mikroaleatuetan ohikoa den Ijezketa Kontrolatuan, deformazioa tenperatura 
baxuetan aplikatzen da, deformazioaz eragindako hauspeatzea gerta dadin [2]. Estrategia honen 
bitartez, transformazio aurretiko austenitan deformazioaren metaketa ahalbidetzen da. Ondorioz, 
bolumen-unitateko ale-mugaren gainazala (Sv) areagotzen da, honek dakarren mikroegituraren 
finketarekin [3, 4]. Jakina da molibdenoak fase bainitikoen sorrera areagotzen duela. Gainetik, fase-
transformazio bitartean edo ondoren sortutako hauspeatze fin eta homogeneoa ziurtatuz, 
erresistentziaren hobetzea berma dezake [5].  

Prozedura esperimentala 

Aztertutako Nb-Mo altzairu mikroaleatu ezberdinen konposizio kimikoa 1. Taulan aurkezten 
da. Ziklo termomekanikoak Bähr DIL 805D deformazio dilatometro batean burutu dira. Erabiltzen 
diren probeta zilindrikoen diametroa 5 mm-koa eta luzera 10 mm-koa da. Hasierako austenita- 
egitura eraldatzeko asmoarekin, estrategia ezberdinak finkatu dira, ziklo termomekaniko ezberdinak 
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diseinatuz (A Zikloa, B Zikloa eta C Zikloa). Aipatutako zikloen hasierako etapa berdina izanik, Nb 
hauspeakinen disoluzio osoa ziurtatzeko, 1.250 ºC-arte beroketa, 5 minutuko mantentzea eta 
ondorengo tenplaketa gauzatu dira. Segidan, bigarren beroketa bat burutzen da 1.050 ºC-tara, 5 
minutu mantenduz eta azkenik, lagina 900 ºC-arte hozten da. Hasierako etapa honen ondoren, 
austenita ale-tamaina ezberdinak lortzen dira, 17, 12, 14 eta 14 μm-ko ale-tamainak, 3NbMo0, 
3NbMo31, 6NbMo0 eta 6NbMo31 altzairuentzat, hurrenez hurren. A Zikloan, non erabat 
birkristaldutako austenita-egitura lortzen den, laginak 900 ºC-tatik hozten dira, inposatutako hozte-
abiadurak 0.1 ºC/s eta 200 ºC/s bitartekoak direlarik. B Zikloan, pasu gehigarri bat ageri da, 900 ºC-
tara deformazioaren aplikazioan ( 1s1ε0.4;ε −== & ) oinarritutakoa. Era honetan, transformazio 
aurretiko austenitak metatutako deformazioa izango du. Deformazioaren aplikazioaren ondoren, 
laginak 900 ºC-tatik hozten dira, A Zikloan erabilitako hozte-abiadura berdinak inposatuz. C 
Zikloan, berriz, austenita deformatutik abiatuz (B Zikloaren estrategia berdinarekin), 900 ºC-tan 
hozte jarraitua (30 ºC/s-ko abiaduran) inposatzen da tenperatura isotermo batera arte. Era honetan, 
bobinaketa-baldintzak simula daitezke, non 450 ºC eta 650 ºC bitarteko tenperatura isotermoetan 
ordu bat mantendu ondoren, lagina 1 ºC/s-ko hozte-abiaduran hozten den.  

Dilatometriaren bitartez lortutako mikroegiturak karakterizatu dira, kimikoki erasotutako 
(% 2 Nital) lagin leunduetatik abiatuz eta karakterizazio-teknika ezberdinak erabiliz. Transmisiozko 
Mikroskopio Elektroniko (TEM) bidezko azterketa, karbonozko errepliketan burutu da.       
Vickers-1kg gogortasun-neurketak lortzeko garaian, 10 neurketen batezbestekoa erabili da.  
 

1. Taula. Altzairuen konposizio kimikoa pisuan (%-tan). 

Altzairua C Mn Si Nb Mo Al N 

3NbMo0 0,05 1,6 0,06 0,029 0,01 0,028 0,005 

3NbMo31 0,05 1,57 0,05 0,028 0,31 0,028 0,005 

6NbMo0 0,05 1,56 0,05 0,06 0,01 0,028 0,004 

6NbMo31 0,05 1,57 0,05 0,059 0,31 0,031 0,005 

Emaitzak eta Eztabaida 

Fase-transformazioaren inguruko informazioa lortzeko asmoarekin, dilatometriako saiakuntzak 
burutu dira. Dilatometroa, zikloan zehar ematen diren eta fase-transformazioarekin erlazionatuta 
dauden luzera-aldaketak erregistratzeko gai da. Dilatometriako saiakuntzak, mikroegituraren 
karakterizazioa eta Vickers gogortasunak abiapuntutzat harturik, altzairu eta austenita-egoera 
bakoitzari dagozkien Hozte Jarraituko diagramak (CCT diagramak) eraiki dira. Dilatometriako 
kurbetatik abiatuz eta palankaren araua aplikatuz [6], eraldatutako frakzioaren bilakaera lor daiteke. 

Azterketa honetan, ISIJ Bainite Committee notazioa erabili da [7], faseak era honetan 
identifikatu direlarik: Ferrita Poligonala (PF), Perlita Laminarra (P), Perlita Degeneratua (DP), 
Ferrita Kuasipoligonala (QF), Ferrita Granularra (GF), Ferrita Bainitikoa (BF) eta Martensita (M). 

Austenitan deformazioa metatzeak duen eragina aztertzeko, 1(a). Irudian 3NbMo31 
altzairuarentzako ziklo bakoitzari (austenita birkristaldua A Zikloan eta austenita deformatua B 
Zikloan) dagokion Hozte Jarraituko Diagramak aurkezten dira. Hozte-abiadura baxuetan (0,1 ºC/s, 
0,5 ºC/s, 1 ºC/s eta 2 ºC/s), PF, GF eta P-rekin osatutako mikroegitura sortzen da. Hozte-abiadura 
areagotzen den neurrian, QF eta GF faseen konbinazio bat ematen da. Hozte-abiadura altuetan 
(50 ºC/s, 100 ºC/s eta 200 ºC/s), mikroegiturak BF eta M-z osatzen dira. Austenita deformatuak, 
eremu ferritiko zein bainitikoan eragiten duela ikusi daiteke, hasierako transformazio-tenperatura 
(TAr3 eta TBs) igoz. Batetik, metatutako deformazioaren efektua, bolumen unitateko ale-mugaren 
gainazalaren handiagotzearekin (Sv) erlazionatuta dago, honek dakarren mikroegituraren 
finketarekin [8]. Bestetik, deformazioak eragindako hauspeatzearen ondorioz, erabilgarri geratzen 
den Nb edukia murrizten da. Ondorioz, elementuaren eragina soluzio solido edo hauspeakin eran 
nabarmenki gutxitzen da [9].    
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Fase-transformazioan Nb-ak duen eragina aztertzeko, austenita deformatuaren (B Zikloa) 
kasuan, 3NbMo0 eta 6NbMo0 altzairuei dagozkien CCT diagramak irudikatu dira (Ikus 
1(b). Irudia). Nb bikoizteak transformazioa azkartzen duela ikus daiteke. Nb-ren gehikuntzak 
dakarren hasierako transformazio-tenperaturaren igoera nabarmenagoa da eremu bainitikoan, eremu 
ferritikoan baino. Jakina da aleazio-elementu zehatz batzuek (Nb, Mo…), ferrita-egitura guztien 
nukleazio-abiadurak moteltzen dituztela. Era berean, fase-transformazioan zehar hauspeatutako 
karbonitruro finek eta solute drag efektuak ferrita-sorrera atzeratzeko ahalmena aurkezten dute [9]. 
Hala ere, deformazio metatua duen austenitatik abiatuz, aipatutakoaz gain, deformazioaren efektua 
kontuan izatea ezinbestekoa da. Nb eduki handiago batek, austenitaren deformazioaren metaketa 
ziurta dezake, deformazio bidezko hauspeatzea areagotuz. Ondorioz, Nb-ren gehikuntzak dakarren 
transformazio-tenperaturaren igoera, austenitaren egokitzapenarekin (austenitaren deformazio- 
maila) arrazoitu daiteke, soluzio solidoaren eta hauspeatzearen efektua txikiagoa izanik.  

 
1. Irudia. (a) CCT Diagramen konparazioa 3NbMo31 altzairuan, austenita-egokitzapen ezberdinentzat; Austenita 

birkristaldua (A Zikloa) eta austenita deformatua (B Zikloa); (b) CCT Diagramen konparazioa austenita deformatuaren 
kasuan (B Zikloa), 6NbMo0 eta 3NbMo0 altzairuentzat. 

 
EBSD teknikaren bidez lortutako eskaneatzeak abiapuntutzat harturik, Nb eduki handiena duten 

altzairuetan (6NbMo0 eta 6NbMo31), angelu baxuko (4º) eta altuko (15º) unitate-kristalografikoen 
tamainak neurtu dira, bi austenita-egokitzapenak kontuan izanik. Angelu baxuko desorientazioei 
(4º) dagokien unitate-tamainak, dislokazioen mugimenduarekin erlazionatu daitezke eta era berean, 
erresistentzia mekanikoarekin. Angelu altuko ale-mugei (15º) dagokien unitateak, berriz, 
zailtasunarekin erlazioa dute, haustura hauskorretan pitzaduren kontrola eragiten dutelako. 

2(a). Irudian, angelu baxuko desorientazioaren irizpidea (4º) oinarritzat harturik, 6NbMo0 
altzairuaren batezbesteko unitate-tamainak aurkezten dira A eta B zikloentzat. Aldi berean, 
6NbMo31 altzairuaren Dbatezbestekoa ageri da B zikloaren kasuarentzat. Alde batetik, hozte-abiadura 
handitzearekin bat, kasu guztietan batezbesteko unitate-tamaina txikiagotzen dela ikus daiteke. 
6NbMo0 altzairuari dagokionez, B zikloarentzat (deformazio metatua duen austenita) unitate-
tamaina txikiagoak lortzen direla argi ikus daiteke. Bestetik, B Zikloan oinarritutako 6NbMo0 eta 
6NbMo31 altzairuei dagokien joerak aztertzen badira, Mo-ren gehikuntzak desorientazio baxuko 
batezbesteko unitate-tamaina txikiagoak lortzea ahalbidetzen duela antzeman daiteke.  

Mikroegituraren homogeneotasun maila ebaluatzeko, Dc%20 izeneko parametroa erabilgarria 
izan daiteke, desorientazio altuko unitateei lotutakoa hain zuzen. Balio honek unitate-tamaina bat 
adierazten du, aleen azalera frakzioaren % 20-a parametro hau baino handiagoa delarik [10]. 
2(b). Irudian 6NbMo0 eta 6NbMo31 altzairuei dagokien Dc%20 balioen joerak ageri dira, hozte-
abiaduraren menpekoak direnak. 6NbMo0 altzairuaren kasuan, austenita-egokitzapen bietatik 
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abiatzen diren transformazioak aztertu dira (A Zikloa eta B Zikloa). 6NbMo31 altzairuaren kasuan, 
ordea, deformazio metatua (B Zikloa) duen austenitaren unitate-tamainak aurkezten dira. Batetik, 
austenita deformatutik abiatuz, mikroegitura homogeneoagoak lortzen direla antzeman daiteke, 
hozte-abiadura tarte osoan zehar B Zikloari dagokien Dc%20 balioak nabarmen jaisten baitira. 
Adibidez, 6NbMo0 altzairuaren kasuan, hozte-abiadura baxuenean (0,1 ºC/s), Dc%20 balorea 
46,3 μm-tik 28,8 μm-ra murrizten da, A Zikloan eta B Zikloan, hurrenez hurren. Bestetik, altzairu 
zein austenita-egoera guztietan, Dc%20 parametroaren joera berdintsuak ikus daitezke. Hozte-
abiadura baxuetan (0.1 eta 1ºC/s), Dc%20 balioaren joera beherakorra ikus daiteke, mikroegitura 
ferritikoetan ematen den mikroegituraren homogeneotasunaren hobekuntzaren seinale. Bainita 
ezberdinez osatutako mikroegituretan (QF, GF eta BF), hozte-abiadura handitzeak, unitate-
tamainaren distribuzioaren isatsean efektu nabarmenik ez duela ondorioztatu daiteke. Kasu bietan, 
hozte-abiadura handitzearekin batera, Dc%20 balioa areagotzen da, 10 ºC/s-ra kokatutako maximora 
arte. Hozte-abiadura altuagotan, mikroegituraren homogeneotasunaren hobekuntza antzeman 
daiteke, martensitaren sorrerarekin eta bainita unitateen murrizketarekin erlazionatua [11]. 
Austenita-tamaina handietatik (≈100 μm) abiatutako transformazioetan, martensitaren sorrerarekin 
lotutako homogeneotasunaren hobekuntza nabariagoa da [12, 13].  

 

 
2. Irudia. (a) Hozte-abiaduraren eragina 4º-ko batezbesteko unitate-tamainan, 6NbMo0 (A Zikloa eta B Zikloa) eta 
6NbMo31 altzairua (B Zikloa); (b) Dc%20 baloreen bilakaera (15º-ko irizpidea), 6NbMo0 (A Zikloa eta B Zikloa) eta 

6NbMo31 altzairuentzat (B Zikloa). 
 

Bobinaketa simulatzeko zikloari (C Zikloa) dagokionez, 3. Irudian  3NbMo31 altzairuaren 
Kalitate Mapak (IQ, Image Quality), Desorientazio Mapak (Misorientation Map) eta Aleen Mapak 
ageri dira, bobinaketa-tenperatura ezberdinentzat (650, 450 ºC). Desorientazio baxuko (4º) eta 
desorientazio altuko (15º) irizpideak aplikatu dira, kolore gorriz eta beltzez adierazita, hurrenez 
hurren. Inposatutako bobinaketa-tenperaturaren arabera, mikroegituraren morfologia erabat aldatzen 
dela ikus daiteke. Esaterako, bobinaketa-tenperatura altuarentzat (650 ºC), mikroegitura nagusiki 
ferritikoa izanik, desorientazio baxuko unitate kopurua txikia da (Ikus 3(b). Irudia). Tenperatura 
jaisten den heinean, PF fasearen presentzia txikiagotzen da, QF eta GF faseen sorrera ahalbidetuz. 
Ondorioz, 3(e). Irudian argi ikus daitekeen bezala, desorientazio baxuko unitate-kopurua 
nabarmenki handitzen da. Aldi berean, bobinaketa-tenperatura baxuenean, mikroegituraren finketa 
nabarmena dela ikus daiteke.  

4(a). Irudian bobinaketa-tenperaturaren menpekoak diren Vickers Gogortasunak (HV) ageri 
dira. Nb-Mo altzairuei (3NbMo31 eta 6NbMo31) dagokien gogortasunak neurtu dira, bobinaketa-
tenperatura tarte osoan zehar (650-450 ºC). 4(a). Irudia aztertuz gero, 3NbMo31 altzairuaren  
gogortasunak altuagoak (≈6-10 HV) direla antzeman daiteke. Batetik, sortutako mikroegitura 
ezberdinen efektua aztertzea komenigarria da, baita aleazio-elementuek (Nb-ak) fase-
transformazioan izan dezaketen eragina. 1(b). Irudian ikusi den bezala, Nb eduki handiago batek, 
austenitan deformazio metaketa berma dezake, honek dakarren fase-transformazioaren 
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Ondorioak 

Honako ikerketa honetan, Nb-Mo altzairu mikroaleatuetan, konposizioak (Mo eta Nb edukiak) 
eta transformazio aurretiko austenitaren deformazio metatuak duen eragina aztertu da. Alde batetik, 
austenitan metatutako deformazioak, fase-transformazioa azkartzen duela ikusi da, eremu 
bainitikoan efektua nabarmenagoa izanik. Aldi berean, B Zikloa inposatuz, mikroegitura finagoak 
eta homogeneoagoak lortzea ahalbidetzen dela antzeman da. Bestetik, austenita deformatutik 
abiatuz, Nb-ren gehikuntzak transformazio ferritiko zein bainitikoa aurreratzen dituela ondorioztatu 
da. Aldi berean, mikroegitura bainitikoen sorrerak, mikroegituraren heterogeneotasuna areagotzen 
duela ikusi da. Azkenik, bobinaketa-tenperaturak amaierako mikroegituran izan dezakeen eragina 
aztertu da, mikroegituraren morfologia erabat aldatzen duela ikusiz. Era berean, bobinaketa-
tenperatura jaistearekin bat, mikroegituraren finketa nabari da. 3NbMo31 altzairuari dagokion 
gogortasunak altuagoak direla ikusi da, 6NbMo31 altzairuarekin konparatuz. Gogortasunen joerak 
aztertzeko garaian, amaierako mikroegituraren finketaz eta fasearen morfologiaz gain, 
transformazioan zehar edo ondoren sortutako hauspeakin finen efektua kontuan izatea ezinbestekoa 
da. 
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Laburpena. Industri petrokimikoan zein nuklearrean erabiltzen diren duplex altzairuei hiper 

tenplaketa bat ematen zaie fase intermetaliko kaltegarrien hauspeatzea ekiditeko. Azkeneko 
urteetan, aipatutako sektoreei seguritate handiagoa eskatzen zaie eta ondorioz pieza hauen lodierak 
handitu egin dira. Honen ondorioz, orain arte erabilitako tratamendu termikoaren baliagarritasuna 
probatzearen beharra ikusi da pieza lodiago hauentzat. 

 
Tenplaketan, piezan gertatzen den hozketako perfilaren kalkulua egiteko, beharrezkoa da 

Gainazaleko Bero Transferentzia Koefizientea (GBTK) kalkulatzea, “h”. Koefiziente honen balioa 
aldatu egiten da tenplaketan zehar eta esperimentalki kalkulatzen da. Literaturan ikusi da GBTK 
kalkulatzea posible dela eta baita bere balioa egonkortu egiten dela segundo gutxiren barru. 
Topatutako ikerketa guztiak ordea pieza txikientzat eta ondorioz tenplaketa denbora laburrentzat  
dira soilik. Lan honetan duplex altzairuko lodiera handiko pieza errealak sentsorizatu dira 
tenplaketa industrial batetan. Lortutako datuekin GBTK kalkulatu da simulazioa erabiliz eta 
simulazio hori balioztatu da beste geometria konplexuago batentzat. Konprobatu da pieza lodientzat 
nahikoa dela GBTK-ren balio egonkortua kalkulatzea piezaren barnean emango den hozketa 
prozesua kalkulatzeko. Era berean, kalkulu hau industrialki egiteko metodologia ere proposatzen da. 

Sarrera 

Duplex eta Superduplex altzairuen erabilera asko handitu da mundu mailan erregaien itsaspeko 
bideratzeetan [1]. Erabilera hau material hauek dituzten propietate mekaniko bikainei zor zaie 
korrosioarekiko erresistentzia handiarekin eta tentsiopeko korrosioarekin konbinatuz.  

 
Azken urteetan gertatzen ari den gertuko gordailuen agortzea dela medio, ustiapen berriak 

geroz eta ur sakonagoetan egitea behartzen ari da. Honek bideratze tutuak presio handiagoetara 
behartzen ditu beren sekzioak lodituz. Gainera azken urteetan jasandako petrolio isurketa larriak eta 
zentral nuklearrek izandako arazoen ondorioz pieza hauei eskatzen zaizkien kalitate kontrolak 
handiagotu egin dira. Guzti honegatik lodiera handiago hauen kasurako prozesuaren ezagutza eta 
kontrol berria egitea beharrezkoa ikusten da. 

Duplex altzairuek duten arazo nagusiena fase intermetaliko hauskorren hauspeatzea da. 
Material hauek oso aleaturik daude eta fabrikatu ondoren hozketa azkar bat jasan ezean fase 
hauskor hauek hauspeatu daitezke. Hori ekiditeko hipertenplaketa bat ematen zaie material hauei, 
hozketa azkarra denean intermetalikoek ez dutelako hauspeatzeko denborarik. Lodiera handiago 
hauen beharrak kezkak sortu ditzake orain arteko tratamendu termikoen inguruan. Izan ere lodiera 
handitzean piezaren zentroan hozketarako behar den denbora ere handitzen da eta honekin 
intermetaliko hauskorrak izateko aukerak ere bai. 
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Gaur egun simulazio programak erabiliz edozer geometria simulatu daiteke eta hozketa 
prozesuak prezisioz simulatu. Horretarako ordea parametro batzuk eman behar zaizkio programari 
tratamendu termikoak simulatzerako orduan. Horietako parametro garrantzitsu bat Gainazaleko 
Bero Transferentzia Koefizientea (GBTK) da, “h” bezala adierazten dena (W/m2.K). 

GBTK esperimentalki topatzen den parametroa da, izan ere prozesuko hainbat parametroen 
menpean baitago (fluidoren propietateak eta bere mugimenduaren parametroak, piezaren propietate 
termikoak eta geometria).  

GBTK-ren balioa tenplaken zehar aldatzen da piezaren gainazaleko tenperaturaren arabera [2]. 
Bere hasierako balioa baxua da, lehenengo segundoetan piezaren inguruan sortzen den gas geruza 
baten ondorioz. Geruza hau apurtzen denean irakite etapa bat hasten da eta GBTK-ren balioa 
handitu egiten da irakiten ari den uraren mugimenduaren ondorioz. Irakitea gutxitzen den heinean 
GBTK-ren balioa gutxituz doa irekitzea amaitu arte eta orduan balioa egonkortu egingo da [3]. 

Literaturan metodo numerikoak eta simulazioko programak erabiliz GBTK-ren balio 
desberdinak kalkulatu dira bero transferentziaren alderantzizko metodoa erabiliz [4, 5, 6, 7, 8]. 

Alderantzizko kalkulu metodoa oso erabilia izan da, nahikoa delako piezaren puntu 
desberdinetan tenperatura ezagutzea GBTK-ren balio kalkulatzeko. 

Azken urtetan ikerketa desberdinak egin dira gai honen inguruan antzerako prozesu 
parametroak erabiliz eta lortutako balioak ez dira berdinak izan [9, 10, 11]. Honek adierazten digu 
GBTK-ren kalkulu zehatzaren konplexutasuna zein den. 

Gainera, ikerketa honetan erreferentziatutako ikerkuntza guztiak 100 mm-ko diametroa baino 
txikiagoak diren piezekin egin dira eta lortutako tenplaketa denborak minutu baten azpitik daude. 
Beraz emaitzak ezin dira pieza lodien kasuekin konparatu. 

Aipatutako azken aspektu honek Chen Heming-ek lortutako erantzun bat berrestera dator, izan 
ere GBTK-ren balio ez da berdina diametro desberdina duten piezen kasuan [12].  

Nahiz eta GBTK-ren balioaren eboluzioa ez den berdina izan ikerkuntza eta kasu 
desberdinetarako, bere balio egonkortu egiten da 800 eta 2000 W/m2K inguruan pieza txikientzat 
(100mm-ko diametroen azpitik) [9, 10, 13, 14].  

Azaldutako arrazoien ondorioz, fabrikatu beharreko sekzio handiko duplex altzairuei eman 
beharreko tratamendu termikoen berrazterketa bat beharrezkoa da. Izan ere, sekzioa handitzean, 
piezaren barneko hozketa abiadura murriztu egiten da eta ondorioz fase intermetalikoak hauspeatu 
daitezke. Honetarako behar beharrezkoa de GBTK-ren balioa ezagutzea sekzioa handi eta 
tratamendu termiko industrialen kasurako. 

 
Ikertzen ari garen kasurako beraz ez da beharrezkoa GBTK-ren balio ezagutzea tenplaketako 

une guztietan. Sekzio handientzako aurkeztu den problematikan, piezaren barnean gertatuko den 
hozketaren profila da ezagutu nahi dena eta horretarako ordu erdi batetako tenplaketa jasan beharko 
du 300mm-tako sekzioa duen pieza batek. Aldiz, GBTK-ren balio egonkortua segundo gutxitan 
lortzen da, piezaren kanpoaldeak 100-200 ºC inguruko tenperatura lortzen duenean. Azken 
baieztapen hau lan honetan egingo den simulazioarekin frogatuko da. 

 
Ikerketa honetan bi geometria desberdinen barne tenperaturak neurtuko dira hipertenplaketa 

industrial batetan: 300 mm-ko diametroa duen pieza zilindriko bat eta sekzio aldakorra duen (170 
mm-ko sekzio maximokoa) eraztun erako beste pieza bat. Ondoren, ANSYS softwarea erabiliz eta 
pieza zilindrikoan lortutako hozketa perfilekin, GBTK-ren balio egonkortua kalkulatuko da 
ikertutako kasu industrialarentzat. Azkenik, lortutako GBTK-ren balioa ona den edo ez 
egiaztatzeko, eraztun erako geometria erabiliko da. GBTK-ren balio egonkortu esperimentala 
ezagututa edozein geometriarentzako hozketa perfilak simulatu daitezke ikertutako 
parametroentzako (bainuaren tamaina eta tenperatura, agitazio era eta intentsitatea, …). 
Prozedimendu bera aurretik erabilia izan da erantzun onak emanez [15] baina beste behin ere 52 
mm-ko diametroko pieza batentzat, hau da, sekzio txiki eta tenplaketa denbora baxuentzat. 
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Prozedura esperimentala 

Lan honetan erabiliko den materiala SAF 2205 duplex altzairu da. Talleres Gainza S.L. 
enpresak utzitakoa da eta 1. Taulan ikus daitekeen konposizio kimikoa dauka. 

 
1. Taula. Lan honetan erabili den SAF 2205 duplex altzairuko konposizio kimikoa pisu 

portzentualean. 
 

C Mn P S Si Cr Ni Mo N Cu Co 

0,018 1,09 0,028 0,0004 0,53 22,35 5,35 3,12 0,181 0,19 0,045 

 
Saiakuntza fisikoak egiteko “k” erako termoparrekin instrumentalizatu ziren ondorengo piezak: 

300 mm-ko diametroa duen pieza zilindriko bat eta eraztun erako geometriako itsaspeko konexio 
bat 170 mm-ko sekzio maximoarekin. Termopare desberdinen posizioak 1. Irudian ikusi daitezke. 

 

  
 

1. Irudia. Termoparren posizioak pieza zilindrikoan (ezkerrean) eta eraztun erako geometrian (eskuinean). 
Eskuineko irudian eraztunaren sekzioa ikusi daiteke baina bere diametro maximoa 874 mm-takoa da. 

 
Termoparrek neurtutako balioak Somat markako seinale egokitzaile batetaraino eraman ziren 

honek filtratu eta digitalizatzeko. Pieza hauek jarraitu zuten hipertenplaketa ondorengoa izan zen:  
Piezak 12 ordutan berotu ziren 1.050 ºC-raino eta ondoren 16 ºC-tan zegoen urez beteriko 

piszina batetan sartu ziren. Piszina hau 170 m3 urez beterik dago eta tobera sistema baten bidez 
0,123 m3/s-ko agitazioaz mugitzen du ura. Sartutako altzairu kopurua 12.500 kg-takoa izan zen eta 
30 minutu egon zen bertan guztiz hoztu arte. 

Neurketa hauetatik piezetan gertaturiko hozketa kurbak lortu ziren sakonera desberdinetarako. 

Lorpenak eta diskusioa 

Pieza zilindrikoak emandako hozketa perfilak erabili dira ondoren simulazioarekin GBTK-ren 
balioa lortzeko. Ondoren, eraztun erako geometria simulatu da lortutako GBTK-ren balioa erabiliz 
eta saiakuntza esperimentalarekin alderatu da. 

ANSYS erabiliz pieza zilindrikoa modelizatu da, materialaren datuak sartu dira (dentsitatea, 
…) eta tenperaturarekin aldatzen diren k eta Cp-ren balioak (ikus 2. Taula). 
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2. Taula. k eta Cp-ren balioak SAF 2205 materialarentzat tenperaturaren arabera 

 

Temperatura (ºC) 27 127 327 527 727 927 1.127 

k ( W/mK) 13,4 15,2 18,3 21,3 24,2 28 32 

Cp (J/kgK) 468 504 550 576 602 610 620 
 

 
Simulazioak egiterako orduan ondorengo hipotesiak egin ziren: 
 

• Piezak erreboluziokoak direnez sekzio axisimetriko batekin lan egin da. 
• Erregimen iragankorreko prozesu bat da non tenperatura aldatu egiten den denbora eta 

posizioarekin. 
• Uraren mugimendua konbekzioaren aldetik hartuko da kontutan eta GBTK-aren bidez 

adierazita egongo da. 
• Materiala isotropikoa kontsideratuko da. 
• Piezari aplikatutako kargak (gure kasuan konbekzioa) axisimetrikoki aplikatuko dira. 

 
PLANE55 elementua aukeratu da simulazio hauek egiteko. Elementu hau axisimetrikoki erabili 

daiteke kondukzioko 2D kasuetarako. Elementu honek 4 nodo ditu eta tenperatura da bere askatasun 
gradu bakarra. 

Ondoren geometria zilindrikoa simulatu zen GBTK-ren balio desberdinak erabiliz eta hozketa 
profil desberdinak lortu ziren sakonera desberdinetara. Lortutako profil hauek saiakuntza 
industrialetik lortutakoekin doitu ziren kasu honetako GBTK-ren balio zehatzena topatu arte (Ikus 
2. Irudia). 

 
 

2. Irudia. Zilindroaren sakonera desberdinetan lortutako hozketa profil esperimentalak eta 3100 W/m2K-eko GBTK-
rentzat simulazioz lortuak. 

 
2. irudian ikusi daiteke nola 3.100 W/m2K-eko GBTK-ren balioa erabiliz simulazioan eta 

saiakuntza esperimentalekin alderatuz, doikuntza ona lortzen den. Gainera doikuntzarik onena 
sakonera handieneko puntuan lortzen da, ikerketa honen helburua dena. 

Tenplaketaren lehenengo 300 bat segundoetan ikusi daiteke nola sakoneko puntuetan doikuntza 
hori ez den horren ona. Lehen une horietan GBTK-ren balio aldakorra da, piezaren gainazalean 
gertatzen den gas geruza eta ondorengo irakite prozesuaren ondorioz. Baina lehen une horiek iragan 
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ondoren GBTK-ren balioa egonkortu egiten da eta balio egonkor horrek ematen digu sekzio 
handien barruan gertatzen den hozketaren profila. 

Kasu industrial honetarako GBTK-ren balioa kalkulatu ondoren eraztun erako geometriadun 
pieza simulatu da eta bere hozketa profila kalkulatu da sekzio handieneko punturik sakonenean.  

 

 
 

3. Irudia. Eraztun erako piezan lortutako hozketa profilak 50-210mm-tako puntuan. Profil esperimentala eta 
simulazioaz lortua 3100 W/m2K-eko GBTK erabiliz. 

 

3. irudian ikusi daiteke nola bi kurben artean lortzen den doikuntza ona den eta beraien arteko 
diferentzia maximoa 50 segundo ingurukoa den. 

Simulazio honetan konprobatu da nola GBTK ez egonkorra segundo batzuetakoa den, nahiz eta 
pieza handiekin lan egin, izan ere gainazalaren tenperatura 100-200 ºC ingurukoa da 50 segundo 
pasatu ondoren nahiz eta barnean oraindik 900 ºC-tan egon. 

 
Beraz demostraturik geratzen da sekzio handiko pieza baten barneko hozketa profila 

kalkulatzeko nahikoa dela kasu konkretuko GBTK-aren balio egonkortua ezagutzea. Horretarako 
termoparrekin instrumentalizatutako pieza testigu bat erabili daiteke tenplaketa instalazioa berria 
martxan jartzen denean GBTK-ren balio egonkortua ezagutzeko. Ondoren ANSYS bezalako 
software bat erabiliz edozein geometriako pieza handi baten barneko hozketa profila kalkulatu 
daiteke. 

Esan beharra dago GBTK geometriaren arabera ere aldatzen dela beraz komenigarria da testigu 
pieza tenplatuko diren piezen geometria antzerakoa izatea zehaztasun handiagoko simulazioak 
izateko. 

 
Ondorioak 
 

Tenplaketarako instalazio industrial batetan GBTK-ren balio egonkortua kalkulatu ondoren 
pieza masiko batentzat, beste edozein pieza masiko tenplatu baino lehen barnean izango duen 
hozketa profila aurretik kalkulatu daiteke.  

Ikertutako pieza masikoen kasu honetarako GBTK-ren balio egonkortua 3.100 W/m2K-koa da. 
Literaturan aurkitutako erreferentzietan ordea balio hau 800 eta 2.000 W/m2K artean kokatzen da 
100mm-tik beherako diametroa duten piezentzat. 

Metodologia honekin lortzen diren aurreikuspenak neurketa puntuaren sakonerarekin hobetuz 
doaz. Era berean tenplaketako lehenengo 100 bat segundotan lortzen den doikuntza ez da horren 
ona gas geruza eta irakite etapa amaitu artean.  
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Gako-hitzak: tresna diamantatua, sinterizazio askea, HIP, hauts prealeatuak. 
 
Laburpena. Kobalto edukiera baxuko (< % 13 pisuan) hauts prealeatuek, harrien mozketarako 

erabiltzen diren tresna diamantatuen matrize metalikoa osatzeko izan dezaketen egokitasuna 
ebaluatu da, hauts hauen sinterizazioa aztertuta. Azterketa hau, atmosfera erreduktorean eginiko 
sinterizazio askea eta ondorengo HIP zikloaren bitartez burutu da. Sinterizazio askeko zikloa 
dilatometria-teknikak erabilita diseinatu da, labe itxiko zein hiru eremuko labe jarraiko prozesaketa-
baldintzak kontsideratuta. Dilatometria bidez, beroketa-abiadura eta sinterizazio-atmosferen eragina 
aztertu da, eta Fe/P eta WC gehigarriek sinterizazioan zehar izan dezaketen efektua analizatua izan 
da. Sinterizatutako laginak dentsitate neurketen bidez karakterizatu dira. Horrez gain, SEM-
teknikak erabilita garaturiko mikroegiturak aztertu dira, eta diamanteen egoeraren inguruan 
azterketa sakona burutu da. 

 
Sarrera 
Arroka naturalak mozteko erabiltzen diren tresna diamantatuak, matrize funtzioa duen fase 

metaliko batez, eta honetan murgilduta dauden diamante-partikulez osatutako konpositeak dira. 
Konposite diamantatu hauek kantitate handietan produzitzen dira hauts metalurgiaren teknologia 
ezberdinen bitartez. Segmentu diamantatu gehienak fabrikatzeko hot-press teknika erabiltzen da. 
Hala ere, hari diamantatuetako eraztunen (perlina) gehiengoa HIP (Hot Isostatic Pressing) 
teknologia bitartez produzitzen da, eraztun diamantatu eta euskarri metalikoaren arteko atxikidura 
ona lortzen baita [1-3]. Sinterizazio bide tradizionala (hotzeko konpaktazioa + sinterizazioa), 
sinterizazio askea bezala ezaguna tresna diamantatu fabrikatzaileen artean, teknologia erakargarria 
da, presioa behar duten beste teknika batzuekin alderatuz kostu txikiagoak suposatzen baititu. 
Kostuak murrizteko beste aukeretako bat hauts merkeagotan oinarritutako matrize metaliko berriak 
garatzea da. Zentzu honetan, ikerketa, kobaltoa matrize metaliko alternatiboz, partzialki edo guztiz, 
ordezkatzean oinarritu da. Fe-Co-Cu-z osatutako hauts prealeatuek gogortasun egokia eta 
diamanteak eusteko gaitasun aproposa erakusten dute [4-12]. Normalean, hauts hauei Fe/P eta WC 
kantitate txikiak gehitzen zaizkie materialen sinterabilitatea edota higadurarekiko erresistentzia 
hobetzeko. Lan honetan MX4885 hauts prealeatuaren sinterabilitatea aztertzen da, eta Fe/P eta WC 
adizioak sinterabilitate honetan izan dezaketen efektua analizatzen da. Gainera prozesaketa 
ezberdinen amaieran diamanteen itxura aztertzeaz gain material honentzat sinterizazio-ziklo egokia 
diseinatu da. 

 
Prozedura esperimentala 
Next familiako Next 400 eta MX4885 hauts prealeatuak erabili dira. Next 400-en konposizioa 

% 50Fe-% 35Cu-% 15Co (% pisuan) da eta 2 μm-ko partikula-tamaina du. Bere oxigeno-kantitatea 
% 1,2 pisuan baino txikiagoa da. Bestalde, MX4885 Next 400-i Fe/P % 15 pisuan gehituta lortzen 
da. Azken honen oxigeno-portzentajeak ez du % 1,5 pisuan gainditzen. Horrez gain, dentsifikazioan 
WC kargak duen eragina analizatzeko 3 μm-ko partikula-tamaina duen WC eta MX4885 T2C 
turbulan nahastu da 90 min eta 49 rpm-ko baldintzetan. Azterketa dilatometrikoa 402 E/7 modeloko 
Netzsch dilatometroan burutu da 6 mm Ø-ko lagin zilindrikoak erabiliz, aurretik Tinius Olsen 
prentsan 200 MPa-tan konpaktatutakoak. Laginak 900 °C arte berotu dira atmosfera erreduktorean 
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10 °C/min-ko abiaduran eta tenperatura maximo honetan 30 min mantendu dira. Beroketa-
abiaduraren analisia 2, 10 eta 30 °C/min-ko abiadurak erabilita burutu da. 

Sinterabilitatearen azterketarako diamantea C25 kontzentrazioan  gehitu zaion MX4885 hautsa 
erabili da. Nahasketa hau turbulan egin da 45 min eta 49 rpm baldintzetan, homogeneotasun egokia 
lortzeko. Servosis prentsa hidraulikoan laginak eraztun geometrian konpaktatu dira 400 MPa-eko 
presioa aplikatuta. Laginak atmosfera erreduktorean (75 % H2 + 25 % N2) sinterizatu dira, 
horretarako hutsune/atmosfera kontrolatuko PV-2000-T modeloko Jones Brothers labea erabiliz. 
Ondoren laginei HIP zikloa aplikatu zaie, ASEA ABB QIH-6 prentsan. Ziklo honetan tenperatura 
eta presio isostatikoa batera aplikatzen dira. Erabilitako diamanteak Iljin Diamond enpresako ISD 
1600 seriekoak dira, 40/50 mesh granulometriakoak. Paraleloki, titanio estaldura duten 
diamanteekin lorturiko nahasteak prozesatu dira. 

Dentsifikatutako laginen dentsitatea Arquimedes metodoaren bitartez neurtu da, eta bai 
sinterizazio ondorengo matrizearen mikroegitura bai diamanteen gainazala eskanerrezko 
mikroskopia elektroniko (SEM) bidez ikertu dira. 

 
Emaitzak eta eztabaida 
1. Irudian Fe/P eta WC gehigarriek laginen kontrakzioan duten eragina erakusten da (1. Irudia 

(a) eta (b), hurrenez hurren). 1. Irudia (a)-n ikus daitekeen bezala, bai Next 400 hauts prealeatuan 
zein Fe/P gehigarria duen hautsean sinterizazioaren aktibazioa 600 °C-tik aurrera ematen da. Bi 
hautsetan, kontrakzio handiena 650-800 °C tarteko tenperaturan gertatzen da. Tenperatura 
maximora iristen doan heinean berriz, kontrakzio hau moteldu egiten da, Fe/P adizioa ez daukan 
laginean batez ere. Next 400 + 15 % Fe/P hautsak 800 °C-tik aurrera kontrakzio garrantzitsua 
jasaten du, hauts honentzat bukaerako kontrakzio handiagoa lortuz. Fe/P gehigarriaren izaera 
alfagenoak sinterizazioa ferrita fasean gertatzea erdiesten du, modu honetan dentsifikazioa hobetuz, 
difusio koefizienteak ferritan handiagoak baitira austenitan baino. 

 

1. Irudia. Next 400 eta MX4885-ren kurba dilatometrikoak. (a) Fe/P gehigarriaren adizioaren efektua; (b) WC 
adizioaren efektua. 

 
WC adizioari dagokionez (1. Irudia (b)), nahastean WC portzentajea handitu ahala, kontrakzioa 

tenperatura handiagoan hasten dela behatzen da. Saiakuntzetan erabilitako karga maximoarekin (% 
20), kontrakzioaren hasiera esanguratsuki atzeratzen dela ikusten da, 650 °C inguruko tenperatura 
arte, erreferentziazko hautsaren balioa 600 °C den bitartean. Bukaerako kontrakzioari dagokionez, 
joera berdina antzematen da, hau da, gehitutako kantitatea handiagoa den neurrian, kontrakzio 
txikiagoa jasaten dute laginek. Fe/P-rekin ez bezala, matrize metalikoan WC-ren adizioak 
sinterizazioa zailtzen du. Horrela, WC % 20 pisuan duen laginean sinterizazio-tenperatura handitu 
beharra legoke, karga gutxiago duen laginak lortzen duen sinterizazio-maila bera lortzeko. 
Tenperatura igotze honek diamantearen degradazioaren arriskua ekar dezake. 

Atmosfera erreduktorearen ordez sinterizazioa hutsunean egiten bada, MX4885 hauts 
prealeatuak nabarmenki kontrakzio neto txikiagoa sufritzen du ziklo termikoaren bukaeran. 2. 
Irudian ikus daitekeen bezala, laginak bi atmosferapean antzerako tenperaturan dentsifikatzen 
hasten diren arren, atmosfera erreduktorean erregistratzen den malda nabarmenagoak, sinterizazioa, 
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abiadura handiagoan eman dela esan nahi du. Partikulen gainazaleko oxidoen presentziak hutsunean 
eginiko sinterizazioan, nabarmenki zailtzen ditu sinterizazio-mekanismoak. H2-n buruturiko 
sinterizazioak arazo hau ekiditen du, hautsean berez existitzen diren edota hautsaren prozesaketa 
aurreko etapetan (nahasketa, konpaktazioa, eta abar) sor daitezkeen oxidoak erreduzitzen baititu. 
Oxidoen erredukzio hau lorturiko dentsifikazio-maila altuagoen erantzule da. 

 

 
2. Irudia. MX4885-ren kurba dilatometrikoak atmosfera ezberdinetan. 

 
Baldintza industrialetan, konpaktatutako lagin asko labe jarraian sinterizatzen dira, non 

materiala eremu batetik bestera (hiru, lau eremu tenperatura ezberdinekin egon daitezke) pasatzean 
bat-bateko tenperatura-aldaketetara ezartzen den, eta honela beroketa-abiadura altu batera. 
Beroketa-abiaduraren eragina ikertzeko, sinterizazioa hiru beroketa-abiadura ezberdinetan burutu 
da, abiadura motel (2 °C/min), tarteko abiadura (10 °C/min) eta abiadura altuan (30 °C/min). 3. 
Irudia (a)-k laginen kontrakzioa, tenperaturaren funtzioan eta beroketa-abiadura ezberdinetarako 
erakusten du. Beroketa-abiadura motelentzat kontrakzio handiago bat lortzen da. Modu berean, 
poliki berotzean kontrakzioa tenperatura baxuagotan ematen da (100 °C gutxiagotara beroketa-
abiadura altuarekin alderatuz). 3. Irudia (b)-k kontrakzio-abiaduraren aldaketa tenperaturarekiko 
irudikatzen du tenperaturaren funtzioan. Grafiko honetatik, beroketa-abiadura txikitu ahala 
kontrakzio-abiaduraren maximoa tenperatura baxuagotan gertatzen dela ondorioztatzen da. 
Abiadura moteletan, laginak lehenago hasten dira kontrakzio-fenomenoa jasaten eta sinterizazio-
mekanismoak denbora tarte luzeagoan daude aktibatuak. Abiadura altuagotan aldiz denbora tarte 
hau laburragoa da eta ondorioz bukaerako kontrakzioa txikiagoa da.  

 

3. Irudia. MX4885-ren kurba dilatometrikoak. (a) Kontrakzioa beroketa-abiadura ezberdinetan; (b) 
Kontrakzioaren deribatua tenperaturaren funtzioan beroketa-abiadura ezberdinetan. 

 
Emaitza hauek kontutan hartuta bi sinterizazio-ziklo desberdin diseinatu dira, bat labe 

itxiarentzat eta bestea hiru eremuko labe jarraiarentzat. Zikloetako batean aukeratutako abiadura 
motela da (2 °C/min), abiadura honetan laginek jasaten duten kontrakzioa handiagoa dela ikusi 
baita abiadura altuagoetan lortzen dena baino. Ziklo hau aldatu egin da hiru eremuko labe 
jarraiarentzat. Labe hauetan eremu bakoitzeko tenperatura erregulatu daiteke. Lehenengo eremuko 
tenperatura, granulazioan erabiltzen diren konposatu organikoak laginetik askatzeko beharrezkoa 
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den tenperaturaren menpekoa da. Beste bi eremuetako tenperaturak, ahalik eta dentsitate altuena 
lortzeko definitzen dira. Hiru eremuetako tenperaturak finkatzeaz gain zintaren abiadura finkatzeko 
aukera dago, ziklo osoaren eta eremu bakoitzeko denbora erregulatuz. Hiru eremuko labearen 
jokaera simulatu ahal izan da, hiru mantenutako ziklo mailakatuaren bidez, 40 °C/min-ko beroketa-
abiadura erabiliz maila bakoitzean. Beste autore batzuk frogatu dutenez [6], bitarteko mantentzeek 
ez dute laginen dentsifikazioan inolako onurarik ekartzen. Honela, bitarteko mantentzeak soilik 
lubrifikatzaileen eliminaziorako aplikatuko dira. Autore hauek kontrakzioaren jaitsiera nabarmena 
detektatu dute mantentzean, hau da, dentsifikazioak kontuan hartzeko moduko murrizketa jasaten 
du, aldi berean kontrakzio-abiadura zerorantz gutxiagotzen delarik eta berriro handitzen hasten da 
tenperatura berriz igotzen denean. Honela esan daiteke, kontrakzio-abiadura maximoa den 
tenperatura tartean mantentzea sartzean, nahi den efektuaren kontrakoa lortzen dela. Baldintza 
hauetan, probetak beroketa-abiadura maximoko tenperaturatik ΔT jakin batekin eta sinterabilitate 
altuko konfigurazio geometriko batekin pasarazten saiatu dira, gainazaleko materia-transferentzia 
ekidinez. Honela, lubrifikatzaileak eliminatzeko lehenengo tenperatura bezala 480 °C ezarri 
ondoren, behin kontrakzio-abiadura maximoa gaindituta, bigarren tenperatura 800 °C aukeratu da, 
beroketa-abiadura altuetarako baita ere. Hirugarren tenperatura 900 eta 950 °C (labearen tenperatura 
maximoa) bitartean aukeratu daiteke, lortu nahi den mikroegitura eta gogortasunaren arabera. 

MX4885 hautsa diamante adizioekin sinterizatu da perlina itxuran 900 °C-tara bai beroketa-
abiadura moteleko zikloa eta bai hiru mailetako zikloa erabiliz. 1. Taulan ikus daitekeen bezala 
ziklo hauekin lortutako dentsitateek ez dute % 97 DT-a gainditzen eta ia ez dago diferentziarik bi 
sinterizazio-zikloen artean. Beraz, perlina hauek HIP zikloan ezarri dira, lagin hauen dentsitateek 
porositate itxiko egoera bermatzen dutelako (> % 92 DT). Horrela ez balitz, HIP zikloa egin 
aurretik laginak kapsulatu beharko lirateke. HIP zikloaren erabilpenak perlinen dentsitatea 
handitzea ahalbidetu du. 

 
1. Taula. 900 °C-tan abiadura moteleko zikloa eta hiru mailetako zikloa erabiliz sinterizatutako perlinen 

dentsitateak eta perlina hauen dentsitateak ondorengo HIP ziklora ezarri ondoren (875 °C; 150 MPa). 
HIP

MX4885+diamantea 95,7 96,4 97,8

ρ (% DT)Materiala
Sinterizazio askea

ρ (% DT) 
ziklo motela

ρ (% DT) hiru 
mailetako zikloa

 
 
4. Irudian diamantedun MX4885 hautsaren mikroegiturak aurkezten dira, presioa aplikatu gabe 

sinterizatu ondoren eta HIP zikloan ezarri ondoren. Mikroegitura hauetan oraindik porositate hondar 
bat antzematen da HIP zikloa aplikatu bada ere. Irudi hauetan, fase gris argia Cu fasearekin bat 
dator, fase gris iluna ordea Fe-Co soluzio solidoa da. Fe/P-a fase beltz bezala agertzen da, eta fase 
zirkular handiagoak itxi gabeko poroak dira.  

 
  

4. Irudia. MX4885 + diamantearen mikroegiturak. (a) 900 °C-tan abiadura moteleko zikloan sinterizatuta; (b) 875 
°C eta 150 MPa-tan HIP zikloa jasanda. 

 

(a) (b) 
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5. Irudian sinter + HIP zikloetara ezarri ondoren diamanteek daukaten itxura erakusten da. 
Mikroegitura hauetan ikus daitekeenaren arabera, diamanteak egoera perfektuan mantentzen dira, 
ertz zorrotzekin eta tenperaturaren eraginak edo matrizearekiko erreakzioak sor dezaketen 
gainazaleko alteraziorik gabe. Azpimarratu beharra dago diamante hauek titanio-estaldura dutela, 
eta estaldura honek matrizearekin izan dezaketen erreakzioekiko babesten dituztela. Gainera 
atmosfera erreduktore bat onuragarria da diamanteentzat. 

 
  

5. Irudia. Diamanteak MX4885 probeten haustura gainazalean. (a) 900 °C-tara sinterizatutako zikloaren ondoren; 
(b) 875 °C eta 150 MPa-tara eginiko HIP zikloaren ondoren. 

 
Konparazio modura. 6. Irudian hutsunean sinterizatutako eta MX4885 matrizetik ateratako 

diamanteak agertzen dira matrizea disolbatu eta gero. 6. Irudia (a)-ko diamanteak degradazio-
aztarna nabariak erakusten ditu. Titanio-estaldura duten diamanteen kasuan (6. Irudia (b)), 
diamanteak egoera hobean agertzen diren arren, ertzak oso kaltetuak daude. Hala ere, diamanteek 
autozorrozte-ahalmena dutenez, bere funtzioa egiteko kapazak dira, hau da, bere mozte-ahalmena 
mantentzen dute ertz berriak sortzen direlako. 

 
  

6. Irudia. MX4885 laginetan 900 °C-tara hutsunean sinterizatutako diamanteen mikroegiturak. (a) Estaldura 
gabeko diamanteak; (b) Titanio estaldura duten diamanteak. 

 
500-700 °C bitartean diamantea oxigenoarekin erreakzionatzen hasten da baldintzen arabera 

CO2 eta CO emanez. Erreakzio honen produktua gasa denez, diamantearen degradazioak diamante 
guztia kontsumitu arte jarraitzen du. CO2 eta CO sortzen diren aldi berean diamantetik karbonoa 
askatzen da. Honen ondorioz, diamantea grafito bihurtzen deneko birmoldaketa-prozesua gertatzen 
da, oxigeno gas erreaktiboaren presentziaz katalizatua. Oxigenoa hidrogenorekin ordezkatuz, 
grafitizazio-erreakzioa ez da katalizatzen, metanoaren desortzioa gertatzen baita, eta hidrogeno 
saturatu bezala gainazalean atxikituta geldituz. Diamante naturalaren grafitizazio-prozesua hutsune-
baldintzetan ostera 1500 °C-tik gora ematen da eta abiadura oso moteletan, matrizearekin inongo 
kontakturik ez dagoenean. Co, Fe eta Ni bezalako metalek tenperatura altuetan grafitizazio-
erreakzioaren katalizatzaile bezala jokatzen dutela egiaztatu da. Karbono-atomoak katalitikoki 
diamantearen gainazaletik banantzen dira eta Co, Fe edo Ni pelikularen bidez garraiatzen dira, 
grafito bezala hauspeatzeko. 

 

(a) (b)

(a) (b)
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Ondorioak 
Dilatometriari esker sinterizazio-zikloak diseinatu dira MX4885 hauts prealeaturentzat. Horrez 

gain, Fe/P adizioak sinterabilitatea hobetu eta WC gehitzeak aldiz kontrako efektua dakarrela ikusi 
da. Sinterizazio-atmosferaren garrantzia laginen dentsifikazioan egiaztatu da baita ere, kontrakzio 
handiagoak lortuz atmosfera erreduktorean hutsunean baino. 

Porositate itxiko MX4885 hautsa sinterizatzea lortu da, zeina behar-beharrezko baldintza den  
ondorengo HIP zikloa burutzeko. Sinter + HIP konbinaziotik lortutako laginek ia dentsifikazio osoa 
aurkezten dute. 

Diamanteen egonkortasunari dagokionez, hutsunean edota oxigenoaren presentzian 
sinterizatzea ekidin behar da. Diamanteen oxidazio eta grafitizazio erreakzioak gertatzen ez direla 
bermatzeko egoera idealena, atmosfera erreduktorean sinterizatzea edota estaldura duten 
diamanteak erabiltzea da. 
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Laburpena. Burdinean aberatsak diren Fe-Al aleazioek jokaera magnetiko oso bereziak 

dituzte. Giro tenperaturan aleazio horiek ferromagnetikoak, paramagnetikoak edo ez-
homogenotasun magnetikoak erakuts ditzakete, behe tenperaturetan berriz, spin-beira eta spin-
beiraren bersarrera fenomenoak. Lan honetan Mössbauer espektroskopia eta neurketa magnetiko 
desberdinak erabiliz jokaera hori azalduko dugu, bereziko Fe70Al30 konposaketaren inguruko 
aleazioetarako. Konposaketa horren inguruan aleazio hauek jokaera magnetiko konplexuena 
erakusten bait dute. 

Sarrera 
Konposatu intermetalikoak eta egitura intermetaliko ordenatuak oso erakargarriak bilakatu dira, 

bai arrazoi zientifikoak direla medio, bai aplikazio teknologikoengatik [1,2]. Izan ere, material 
hauek oso erabiliak dira aplikazioetan, adibidez tenperatura altuko egitura materialak eta aplikazio 
zientifikoetarako material funtzionalak bezala.  

FeAl aleazioen sistema oso egokia da material magnetikoen propietateak aztertzeko eta bereziki, 
egiturak propietate magnetikoetan sortzen duen eragina ikertzeko. Atomo magnetiko bakarra 
dagoenez, eta sistema bitar baten egitura erlatiboki bakuna kontuan hartuz emaitza teorikoak 
propietate magnetikoekin erraz erka daitezke. 

Egitura ordenatua duten Fe1-xAlx aleazioen giro-tenperaturako momentu magnetikoa apurka-
apurka gutxituz doa Al kopurua gehitzen doan heinean x = 0,2 izan arte, diluzio ereduekin bat 
eginik. Diluzioa areagotzen bada, momentu magnetikoa arinago gutxitzen da, zero bilakatuz x ≥ 
0,325 duten aleazioetarako [3]. Giro tenperaturan neurturiko Mössbauer espektroskopiaren bitartez 
Martin Rodriguez eta lankideek [4] eta Schmool eta lankideek [5] erakutsi zuten, Al-ren edukia x = 
0,275 baino handiagoa denean sare ferromagnetikoa “kluster” magnetikoetan apurtzen hasten dela 
Al gehitzean eta eremu magnetiko hiperfina giro tenperaturan zero bilakatzen dela x ≥ 0,325 
egitean. X-izpien difrakzio irudiek x < 0,325 denean D03 egiturako domeinuen agerpena erakusten 
dute. Hala ere, 0,325 ≤ x ≤ 0,5 tartean aleazio ordenatuek B2 egitura erakusten dute soilik. Honek 
adierazten du x = 0,325 konposaketaren inguruan eta giro tenperaturan trantsizio magnetiko bat eta 
egiturazko beste bat nabaritzen direla. Honek, aditzera eman lezake lotura estua egon daitekeela 
orden intermetalikoaren eta aleazio sistema honen jokaera magnetikoaren artean [4]. 

Eremu molekularraren ereduak, asetasuneko magnetizazioa tenperatura igo ahala jaitsi egin 
behar dela iradokitzen du. Aldiz, Fe1-xAlx sistemaren 0,275 < x < 0,325 tartean aurkakoa behatu da. 
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Lan honetan jokaera harrigarri hori eztabaidatzen fokatuko gara burdinaren edukia aleazio 
bitarretan 68-72 at.%Fe tartean dagoenenan. 

 
1. Irudia. Tenperatura desberdinetan neurturiko Fe70Al30 aleazioaren: (ezkerraldea) M(H) magnetizazio kurbak. 

Neurtu aurretik lagina demagnetizatu da. (Eskuinaldea) ZFC eta FC kurbak. FC kurba 50 Gauss-eko eremu aplikatuaren 
pean neurtu zen. Tc

inv eta Tf trantsizio tenperaturak dira (ikus testua). 

Magnetizazioaren jokaera 
1. Irudiaren ezkerraldean Fe70Al30 aleazio ordenatuaren M(H) kurben jokaera aukeraturiko 

tenperatura desberdinetan ikus daiteke. Nahiz eta magnetizazioaren handitze erritmoak aplikaturiko 
eremu magnetikoaren menpekotasun handia izan, irudiak agerian uzten du magnetizazio kurbaren 
handitze maximoa 150 K eta 200 K tenperaturen artean gertatzen dela. Arrott eta Satok [6,7] efektu 
hau 1959en urtean behatu zuten lehen aldiz. Bi urte arinago argitaraturiko egituraren 
karakterizazioak adierazten zuen Fe70Al30 aleazio ordenatuaren egitura Fe3Al motakoa zela (D03 
egitura). Egitura kristalografiko horretan oinarriturik eta baita-ere histeresi kurben tenperaturarekiko 
eboluzioan, autoreek eredu bat proposatu zuten, non Fe-Fe zuzeneko elkartruke ferromagnetikoak 
leihatzen duen Fe-Al-Fe zuzena ez den super-elkartruke antiferromagnetikoarekin. Hala ere, 
beranduago eginiko neutroi-difrakzioen emaitzek [8] frogatu zuten Curie Tenperaturaren azpitik, 
aleazioak bakarrik ezaugarri ferromagnetikoak agertzen zituela. Azken hau dela-eta eredua baztertu 
egin zen. Emaitza horien ostean, hainbat artikulu argitaratu da miktomagnetismo fenomenoa 
existitzen dela iradokiz [9-11]. Miktomagnetismo deitzen zaio irispide luzeko orden magnetiko 
erakutsi gabe tenperatura batzuetan gertatzen den spinen berrorientazioen izozte kolektiboari. FeAl 
aleazioen kasuan, azken horrek adierazten du magnetismoaren jokaera lokala behar duela izan. 
Egun badakigu prozesu miktomagnetiko ia guztiek “spin-beira” edo “spin-beiraren bersarrera” 
prozesuekin loturik daudela. Spin-beira egoeraranzko trantsizioa erraz detekta daiteke hozte 
prozesua ondoko bi era desberdinetan egin ostean seinale magnetikoaren jokabidea tenperatura 
igotzean erkatuz: 1) hozte prozesua sistemaren gainean eremua aplikatu gabe (ZFC) egin ostean, eta 
2) hozte prozesua sistemaren gainean eremu magnetiko aplikatu batenpean (FC) eginik. Lehen 
kasuan, materiala Curie tenperatura (Tc) baino tenperatura handiagoetatik hoztu egiten da eremu 
magnetikorik aplikatu gabe; honela tenperatura baxuetan momentu magnetikoek goi tenperaturako 
azareko orientazioak mantentzen dituzte. ZFC kurba neurtzen da beraz, egoera horretatik abiatuz, 
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baina tenperatura igotzen hastean eremu magnetiko ahul bat aplikatuz. Era horretan, sistemari 
energia gehitzen zaio eta momentu magnetikoak aplikaturiko eremuaren norabidean orientatzen 
hasten dira. FC kurba lortzeko berriz, sistema aplikaturiko eremu magnetiko batenpean hozten 
denez, tenperatura Tc azpitik hoztean momentu magnetikoak aplikaturiko eremuaren norabidean 
orientatzen dira. Hasierako egoeraren desberdintasuna (tenperatura igotzen hastean momentuak 
orientatuak edo orientaturik gabe daude) antzematen da ZFC-FC kurben jokaeran “hozte” 
tenperatura bitartean (Tf), momentuen arteko elkartruke magnetikoa irispide luzeko ordena sortzeko 
eta momentuak intrinsekoki orientaturik mantentzeko behar adina bortitza denean. 

1. Irudiaren eskuinaldean ikus daitekeenez Fe70Al30 aleazio ordenatua spin-beira antzeko 
egoerara sartzen da Tf ~ 90 K ingurukoa denean. Irudi horrek ZFC-FC magnetizazio kurbak 
erakusten ditu aplikaturiko eremua 50 Gauss-ekoa denean. Tf eta Tc

inv tenperaturek trantsizio 
magnetikoak adierazten dituzte. Trantsizio tenperatura horiek hiru eskualde mugatzen dituzte. 
Lehen eskualdea tenperatura baxuenetatik Tf ~ 90 K tenperaturaraino zabaltzen da. Eskualde hau 
loturik dago magnetizazioak tenperaturarekin jarraitzen dituen eboluzio desberdinekin ZFC eta FC 
egoeretan. Bigarren eskualdean, Tf tenperaturatik Tc

inv deituriko tenperaturaraino doana (~180K) da; 
bertan, magnetizazioa tenperaturarekin igotzen da. Azken eskualdean (Tc

inv tenperaturatik gora) 
seinale magnetikoa konstante mantentzen da. 

Magnetizazio kurben beste bereizgarri bat da (1. Irudiaren ezkerraldea) eremu altuetan 
erakusten duten malda handia. Izan ere, seinaleak ez du asetasunik lortzen aplikaturiko eremu 
magnetikoa 70 kgauss izan arren. Honek, argi adierazten du laginean jokabide paramagnetikoaren 
antzekoa dagoela. Neutroein sakabanaketa magnetikoak eta xehetasun handiko neurketa 
magnetikoek erakusten dute miktomagnetismoa ezaugarri superparamagnetikoekin lotuta agertzen 
dela FeAl aleazioetan [11-13]. Superparamagnetismoa egitura magnetiko konplexuaren ondorioa 
izaten da, matrize kristalino paramagnetikoan egokituriko kluster ferromagnetiko dinamikoez 
osatua. Eztabaida fokatua dago ekarpen paramagnetikoaren tenperaturarekiko eboluzioan, eta bere 
eraginean klusterren arteko elkarrekintzan [12,14-16]. Ikuspegi magnetikotik tenperaturarekiko 
jokabide desberdina jarraitzen duten bi fase magnetikoez osaturik baitlegoen har genezake (eta 
beraz, euren arteko harreman magnetiko desberdinak) Fe70Al30 aleazio ordenatua; hots, bi fase 
magnetikoen arteko existentzia bateratuaz berba egiten ari gara. 

  
2. Irudia. Fe70Al30 aleazioaren Mössbauer espektroak eta dagozkien eremu magnetiko hiperfinare banaketak, P(Bhf) 

honako tenperatura hauetan neurtuak: (ezkerraldea) 77K, 150K eta 250K; (eskuinaldea) 295 K, 375 K eta 425K. 
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Mössbauer espektroskopia 
Mössbauer espektroskopia teknika oso baliotsua da solidoen egitura elektronikoaren zertzelada 

desberdinak ikertzeko, zeren karga nuklear eta elektronikoen arteko akoplamendu 
elektromagnetikoaren aldaketak detektatuz lotura kimikoak eta magnetismoa iker daitezke. 
Aldaketa horiek elkarrekintza hiperfinak bezala ezagutzen dira eta energia mailak desplaza 
ditzakete edo/eta endekapena altxa. Eremu magnetiko baten aurrean, elkarrekintzak nukleoaren spin 
momentuen endekapen osoa altxatzen du eta energia maila guztiak banatzen dira. Burdin atomoen 
kasuan, eremu magnetikoak sorturiko energia mailen banaketa osoan sei trantsizio gertatzen dira eta 
espektroan seikote bat ageri da. Beraz, Mössbauer espektroskopia gai da fase magnetikoak eta ez-
magnetikoak bereizteko. Egitura kubikoetan, lan honetan aurkeztuko diren bezalakoetan, fase 
paramagnetikoak singleteen bidez (trantsizio bakarra Fe atomo horietan) egokitzen dira eta 
ferromagnetikoak berriz, seikoteen bidez. Espektroa egokitzeko oso garrantzitsua da jakitea atomo 
magnetikoen ingurune hurbila zein den. Solido kristalino batean burdin atomoak posizio ez-
baliokide desberdinetan koka daitezke, hau da, horietariko posizio ez-baliokide bakoitzak ingurune 
hurbil berdina du, baina beste posizio ez-baliokideekiko desberdina. Beraz, posizio ez-baliokide 
bakoitza espektru berezi baten sortzailea da, beste posizio ez-baliokideen espektruekiko desberdina 
dena. Beraz, horrelako kasuetan, posizio ez-baliokide bakoitzak espektro bat emango du eta lortzen 
den espektro osoa posizio ez-baliokide bakoitzari dagokion sub-espektro desberdinen batuketa 
izango da. Honek arazoak sor ditzazke espektroaren sub-espektroak banatzean. Sub-espektroak era 
egoki batean banatzea zaila edo ezinezkoa bihurtzen denean, Mössbauer espektroak eremu 
hiperfinen banaketa batez egokitu daitezke, non ekarpen ez-magnetikoa 0 T inguruko erdiko zatia 
den. Mössbauer espektroaren eiteak bat datoz kluster ferromagnetikoez osaturiko matrize 
paramagnetiko baten irudiarekin. 2. Irudiaren eskuinaldeko eta ezkerraldeko irudiek tenperatura 
desberdinetan neurturiko Mössbauer espektroak erakusten dituzte, bakoitzari dagokion eremu 
hiperfinen banaketarekin. 77 K-etan neurturiko espektroa itxura-paramagnetikodun ekarpen zentral 
batez (0 mm/s inguruko gailurra) osatuta dago bereziki. Gainera, ekarpen horren inguruan oso ongi 
osatu gabeko ekarpen ferromagnetikoak ageri dira. Ekarpen ferromagnetikoa tenperatura igotzean 
gero eta argiagoa da. 200 K tenperaturan, gailur paramagnetiko zentralaren bi alboetan (1 mm/s eta 
-1 mm/s abiaduretan) bi muino argi agertzen dira. Muino horiek gero eta nabarigarriagoak dira 
tenperatura igotzean eta tenperatura altuetan neurturiko espektro guztietan ageri dira. Eremu 
hiperfinen banaketak bi osagai argi erakusten ditu. Bat 2 Tesla inguruan kokatuta dago eta itxura 
paramagnetikoa duen espektroaren ekarpenari dagokio. Bestea, eremu altuagoetan kokatuta dago 
eta ekarpen  ferromagnetiko zabal bat deskribatzen du. Ekarpen biak tenperaturarekin garatuz doaz. 
Ezkerraldeko 2. Irudiak erakusten du eremu altuko osagaiaren ekarpena handituz doala (bestea 
gutxitzen doan bitartean) tenperatura igotzean, eta ekarpen horren balio maximoa eremu 
altuagoetara lerratzen da tenperaturarekin. Eskuinaldeko 2. Irudian agertzen dena berriz, aurkakoa 
da. Tenperatura tarte honetan ekarpen ferromagnetikoak ematen duen osagaia tenperaturarekin 
gutxituz doa eta maximoa eremu txikiagoetara itzultzen da. Banaketa hiperfina bi gaussiarren bidez 
egokituz, ekarpen bakoitzerako bat, Mössbauer espektroaren bi ekarpenen informazio banatua eta 
berezitua ematen dute. 3. Irudiaren ezkerraldeak ekarpen ferromagnetikoaren intentsitatearen 
garapena erakusten du. Ekarpen horren intentsitatea handitzen doa ~180 K ingururaino; hots, ZFC-
FC kurbetan behaturiko Tc

inv trantsizio tenperaturaraino; eta baita ere seinale magnetikoaren 
maximoa 1. Irudiaren ezkerraldeko M(H) kurbetan behaturiko tenperatura tartean. Tenperatura 
horretatik gora intentsitatea gutxituz doa, eta interpreta daiteke lagina egoera paramagnetikoago 
baterantz doalarik. Mössbauer espektroek Cable eta lankideek [17] behaturikoa baieztatzen dute; 
hots, neutroien sakabanaketa erabiliz ondorioztatu zuten kluster ferromagnetikoak existitzen direla 
ZFC-FC kurbako (1. Irudiaren eskuinaldea) hiru eskualdetan eta kluster ferromagnetikoen neurria 
tenperaturarekin etengabe hazten dela. 

Fase ferromagnetikoaren bolumen handitzea eta ziuraski magnetikoki elkar 
loturiko/gainezarturiko klusterren kopurua ~50 K eta ~180 K tartean behaturiko maldaren gutxipen 
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handiaren (3. Irudiaren eskuinaldea) eragileak dira (lagina egoera ferromagnetikoago batera 
itzultzen ari dela dirudi). Maldaren balioa berriro aldatzen da balio konstante baterantz Tc

inv 
tenperaturan. Honek esna nahi izango luke tenperatura horretan laginak ezaugarri ferromagnetiko 
maximoa lortu duela. 

Tc
inv tenperaturan ekarpen ferromagnetikoari dagokion azalera erresonantea 0,61 da, klusterrak 

kontaktu fisikoan egoteko adina izanik; beraz, klusterren elkar gainezarmenaz sare ferromagnetiko 
bat sortuz laginean. Hortik aurrera, klusterren handiagotzeak ez du zertan ekarri behar jokaera 
ferromagnetiko makroskopikoaren handitzea eta magnetizazio kurben malda eremu handietan 
konstante dirau. 

 

 
3. Irudia. Fe70Al30 aleazioaren (ezkerraldea) ekarpen ferromagnetikoari dagokion azalera erresonantearen eboluzioa 

tenperaturarekin, Mössbauer espektroa eremu magnetiko hiperfinaren banaketaz egokitzean lortua; (eskuinaldea) M(H) 
kurben maldak eremu magnetiko aplikatu handietan (4-7 T tartean). TC

inv eta Tf trantsizio tenperaturak dira.  
 
Fe70Al30 aleazioan tenperaturak eragindako magnetismoaren aldaketak neutroien depolarizazio 

bidez eginak tendentzia bera erakusten dute [14]. Neutroien bataz besteko polarizaioa, Po, 
tenperatura igo ahala gutxitu egiten da eta Tc

inv tenperaturatik gora konstante dirau zero inguruko 
balio batekin. Aldaketa hau azaltzen dute laginean gertatutako trantsizio batek eragindako dela; 
hots, “spin-beira” (klusterrena) egoeratik egoera ferromagnetikora doan trantsizioarena, hain zuzen. 
Era beretsuan, neutroien sakabanaketa ez-elastikoaren datatik Motoya eta lankideek [12] behatu 
zuten spin-uhinak sortzen direla Tc

inv tenperaturatik gora. Autoreek behakuntza hori interpretatu 
zuten eskualde paramagnetikoaren eta sare ferromagnetikoaren akoplamenduaren neurriaren 
indartze bat bezala. Beraz, data guzti honek iradokitzen du Tc

inv trantsizioa klusterren handipenaren 
ondorioa dela, baina handitze prozesua ez dela tenperatura horretan amaitzen. 

 “Spin-beira bersarrera” egoera definitzen da sistema egoera ferromagnetiko batetik “spin-
beira” motako egoerara pasatzen denean. Fe70Al30 aleazio ordenatuaren kasuan, egoera hori Tf ~ 
90K tenperaturaren azpitik gertatzen da eta, arruntean, kluster ferromagnetikoen isolamentu 
magnetiko osoaren ondorio bezala azaldu da. ZFC kurbaren tenperaturarekiko eboluzioak (1. 
Irudiaren eskuinaldea) agerian uzten du, klusterren arteko deskonexio magnetikoa gertatzen dela, 
baina deskonexio hori eraginkorra da aplikaturiko eremua zero denean soilik. 
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Ondorioak 
Lan honek agerian uzten du laginaren egitura tenperatura tarte guztietan bera dela; hots, kluster 

ferromagnetikoak matrize paramagnetiko baten barnean. Hala ere, laginaren jokaera magnetiko 
ezberdinak tenperatura tarte desberdinetan gertatzen diren bi fase horien arteko neurri aldaketek 
sortzen dituzten elkarrekintza desberdinen ondorio dira. Curie tenperaturaren azpitik Tc

inv-raino, 
kluster ferromagnetikoak ukipen fisikopean daude eta beraz, jokaera ferromagnetikoa handiena da. 
Tc

inv azpitik kluster ferromagnetikoen neurria txikiagotzen denez, banatzen hasten dira, eta sare 
ferromagnetikoa apurtzen doa isolaturiko klusterretan, jokaera ferromagnetikoa paramagnetikoaren 
aldean txikiagotuz. 50 K inguruan klusterren arteko lotura magnetikoa erabat galtzen da. 
 

Eskerrak 
Eskerrak eman nahi dizkiogu Eusko Jaurlaritzari (IT-443-10), Espaniako Gobernuari 

(MAT2009-14398) eta UPV/EHUri lan hau burutzeko emandako laguntzagatik. 
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Laburpena. Konpositeen industriak dituen bi erronka nagusi koste-murrizketa eta ingurugiroa 

zaintzea dira. Ohiko ontze-prozesu termikoen desabantailarik nabarmenenak transformazio-denbora 
luzeak, efizientzia energetiko txikia eta, molde-irekiko kasuetan, hegazkorren igorpen toxikoak dira. 
Argi ultra-morea (UV) ontzeko energia-iturri bezala erabiltzeak bide termikoak dituen ahulgune 
hauek gainditu ditzake. Bestalde, UV teknologia, pultrusioa bezalako prozesuetara aplikatzeak 
aukera berriak irekitzen ditu, esate baterako, profil ez zuzenak lortzea, eta produkzio-abiadura 10 
aldiz lazterragoa izatea. Lan honetan poliester/beira-zuntza konpositearen UV prozesu-baldintzak, 
foto-kalorimetria eta makurdura propietateak aurkezten dira. Ondorio nagusiak hauek dira: ontze-
abiadura lazterragoa dela, eta propietate mekanikoak termikoen mailan daudela. 

Sarrera 

Gaur egun, konpositeen erabilera nahiko mugatuta dago, bai transformazio-kostu altuagatik bai 
eraldaketa-prozesu konplexuengatik; hau dela eta hainbat ahalegin egin dira eraldaketa-prozesu 
errentagarriagoak bilatzen [1]. Hauetariko teknika batzuk erretxina transferentziazko moldaketa 
aurreratuak dira [2], mikrouhin bidezko ontzea [3], elektroi izpiez ontzea [4] eta ultra-morez (UV) 
ontzea [5-8]. Termoegonkorrak diren erretxinak, vinilester [6], epoxi [7] edota poliester [8] erakoak, 
foto-hasiarazleekin formulatzen direnean, UV argiaren esposizio bidez minutuetan ondu daitezke, 
eta beraien homologoak diren ontze termikokoen ezaugarri mekaniko bertsuak dituzte. UV ontzeak 
saretze-abiadura handitu egiten du eta, ontzea gainazaletik hasten denez, erretxinen konposatu 
organiko hegazkorren isurketa gutxitzen du. Gainera, mugagabeko gel-denbora dutenez, zuntzaren 
inpregnazioa arazorik gabe burutu daiteke, erretxinak ez baitu denbora aurreko gelifikaziorik. 
Horrela, hondakinak gutxitu egiten dira eta erretxina-soberakina bildu eta berriz erabil daiteke.  

UV energia optikoki gardenak diren materialetan baino ezin da sartu, eta materiala 
zeharkatzerakoan gertatzen den erradiazio xurgapenagatik [9], UV-z ontzen diren materialen lodiera 
maximo batera mugatuta dago 8 mm eta 13 mm-ko sakoneran eragiten duelarik pasada bakoitzeko 
[5]. Dena dela, badaude hainbat fabrikazio-prozesu non konpositea ez den multzoan ontzen: zinta-
ezartze automatizatua (ATL), zuntz-ezartze automatizatua (AFP) eta harien karabilkatzea; geruza 
bakoitza kokatzen da, eta bertan, UV erradiazioa erabiliz, ondu daiteke sakonerako mugak 
gaindituz.  

UV ontzeak, beste prozesuekin gertatzen den bezala, pultrusio-abiadura handi dezake [6]. 
Pultrusioa UV ontzeaz egin deneko lehen aldia 1995 urtekoa da [10], ordukoan molde metaliko bat 
gardena zen beste batez ordezkatu zen, baina ontzea molde barnean gertatzen zenez tiratze-indarrei 
eta abiadurei zegokienez ez zen abantaila handirik ikusi (gehiengoz 1,25 mm/s). Zuntz optikoak 
erabiliz, argi UV-a molde metalikoaren barnean sartzea ere planteatu da [11]. Geroago, Britnell et 
al.-ek [12] profila moldetik kanpo ontzea proposatu zuten. Moldearen funtzioa profilari geometria 
ematea eta erretxina-soberakina kentzea da; horrela, ohiko moldea baino askoz laburragoa da. 
Honen eragina zuntzen metaketa eta konposite/moldearen arteko marruskadura, erretxinak 
biskositate minimoa duen egoeran gertatzea da, lubrifikazio-efektua lortuz eta tiratze-indarrak 
txikituz. Autore hauek 10 N-eko indarra neurtu dute 12 mm  12 mm eta 2 mm-ko lodiera duen 
profil karratu bat 0,5 m/s-ko tiratze-abiadurarekin. 
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Xaflarteko ebakidura-erresistentzia eta haustura ezaugarriak termikoki ondutako erretxinen 
parekoak dira [5, 9] 

Lan honen helburua, prozesatzen den tokian, geruzaz geruza, UV-z ondutako prozesu berria 
aztertzea izan da. Makurdura erresistentzia da aztertu dena poliester erretxina eta bi norabidetako 
beira-zuntz konpositean. Estrategia desberdinak jarraitu dira giro-tenperaturan ondutako erretxina 
batentzat zein UV energiaz ondutakoarentzat. 

Esperimentala 

Materialak. Giro-tenperaturan ondu den erretxina POLYLITE® 413-575 erretxina poliesterra 
izan da eta UV-z ondu dena Industrias Omar-ek saldutako POLRES-514-FOT erretxina, hau ere 
poliesterra. Indargarri bezala E beira-zuntza tafeta eran ehundua eta 300 g/m2-ko gainazal-pisukoa. 
Konposite guztiak 12 beira-geruzaz indartu dira.  

Konpositearen prozesaketa. 6 mm-ko lodiera duen beira bat erabili da 250  300  3 mm3-ko 
plaka leunak egiteko infusio bidez. UV-z ondu den konpositea 400 W-ko burdin bonbilla bat duen 
DYMAX 2000-PC lanpararekin irradiatu da beirazko moldean zehar. Lehen konpositeak 12 beira-
geruza izan ditu eta UV-12 bezala izendatu da, eta polimerizazioa UV argiak 10 minututan eraginez 
egina da. Bigarren konpositea (UV-6) bi etapatan prozesatu da, 6 beira-zuntz geruza jarri dira eta 
UV-z ondu dira, eta ondoren beste 6 geruza gehitu zaizkio eta beste 10 minutuz ondu dira 6. eta 7. 
geruzen artean bigarren mailako itsaspen bat gertatzen delarik. UV-z ondutako hirugarren 
konpositea (UV-4) hiru etapatan prozesatu da. Lehen etapan 4 geruza jarri dira, bigarrenean beste 4 
geruza gainezarri dira eta hirugarrenean azken 4 geruzak gehitu dira. Prozesu honen emaitza bezala, 
UV-4ak bi tarte ditu bigarren mailako itsaspenarekin 4. eta 5. geruza tartekoa eta 8. eta 9. geruza 
tartekoa. Hau guztia ontze termikoz ondutako poliester erretxina batekin konparatu da. 

Dentsitatea eta beira-zuntz portzentajea. Dentsitatea ASTM D792-08 araua jarraituz neurtu 
da eta beira-zuntzeko frakzio bolumetrikoa ASTM D3171-09 araua jarraituz.  

Makurdura-saiakuntza. Hiru puntutako makurdura, deformazio-abiadura baxuetan, egiteko 
ASTM D790-10 araua jarraitu da. Probeten gutxi gorabeherako neurriak 12,7 mm-ko zabalera, 75 
mm-ko luzera eta 3 mm-ko lodiera izan dira. Argiaren luzera, argia/lodiera erlazioa 16-koa izanik, 
aukeratu da. Saiakuntza guztiak giro-tenperaturan egin dira eta deformazio-abiadura 1 mm/min-koa 
izan da. Neurketak egiteko karga-zelula 5 kN-ekoa izan da. Deformazioa neurtzeko galga 
estensometrikoak erabili dira eta konposite bakoitzetik gutxienez 5 probeta saiatu dira; beraien 
bataz besteko emaitzak dira aurkezten direnak. 

Argi transmitantzia eta foto-kalorimetria. UV-z ondutako erreakzio-beroa neurtzeko, foto-
kalorimetriako osagarria duen METTLER TOLEDO etxeko ekorketa diferentzialeko kalorimetroa 
(DSC-a) erabili da. 10-13 mg-ko lagin kantitatea jarri da irekita dagoen aluminiozko kapsula batean 
eta nitrogenoa erabili da giro inertea lortzeko. Neurketak giro-tenperaturan eta 2 eta 80 mW/cm2-ko 
intentsitate tartean egin dira. Bero-fluxuan aldaketarik ez denean sumatu, erreakzioa bukatutzat 
eman da. Erreakzio-beroa piku exotermiko azpiko azalera integratuz kalkulatu da. Denbora 
bakoitzeko konbertsioa, momentu bakoitzeko erreakzio-beroa zati erreakzio-bero totala eginez 
kalkulatu da. 

Laginaren lodieraren eragina UV argiaren transmitantzian, 1. Irudian erakusten den esperimentu 
muntajean aztertu da. Erabilitako UV argi-iturria foto-kalorimetroarena izan da, argi-intentsitate 
desberdinak erabiliz 460, 300, 150 eta 75 mW/cm2. Materiala zeharkatzen duen argia neurtzeko 
Hamamatsu C6080-13 argi-potentziaren neurgailua erabili da. Saiakuntzak egiteko lodiera 
desberdina (0,6; 1,1; 1,4; 2 eta 2,6 mm) baina zuntz-bolumeneko edukiera bera duten bost lagin 
erabili dira. 
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1. Irudia. UV argiaren transmitantzia neurtzeko sistema. 

Emaitzak 

Dentsitatea eta zuntz-portzentajea. Lortutako laminatuak C-scan ultrasoinuz aztertu dira, eta 
delaminazio edo barne porositaterik sortu ez dela egiaztatu da. Konpositeen dentsitateak (1 Taula), 
gutxigatik bada ere, desberdinak dira eta jatorria, ontze prozesuan beharrean, infusioan bila daiteke. 

1. Taula. Konpositeen dentsitatea eta zuntz-portzentajea. 
Konpositea Termikoa UV-12 UV-6 UV-4 

Dentsitatea (g/cm3) 1,89 1,70 1,85 1,83 
Zuntz-portzentajea (%) 50,4 36,5 46,9 45,8 

 

UV argiaren transmitantzia. UV ontzea gertatzen ari dela, izpiak gainazalarekiko elkarzutak 
direla suposa daiteke, beraz paraleloak dira, eta Beer-Lambert legea [9] erabil daiteke materiala 
zeharkatzen duen argi kopurua kalkulatzeko. 2. Irudian ikus daitekeen bezala lan honetan aztertzen 
den konpositeak betetzen du Beer-Lambert-en legea. Beraz, kanpoko baldintzak, argiztatzearen 
intentsitatea (I0) eta lodieran (t), eta materialen naturak (erretxina-mota, zuntz-kopurua …) 
ezagututa zeharkatzen duen argi-kopurua jakin daiteke. Datu hau oso garrantzitsua da hurrengo 
atalean garatuko diren arrazonamenduentzako. 

 
2. Irudia. Konpositeen UV transmitantzia-kurbak. 

Foto-kalorimetria. Kalorimetria kurbek ontze-prozesua jarraitzeko aukera ematen dute. Kasu 
honetan tenperatura konstante mantendu da eta UV argi-intentsitate desberdinak erabili dira 
erretxinak karakterizatzeko (3. Irudia). Ikus daitekeenez, erreakzioa berehala hasten da, termikoan 
hain arrunta den inkubazio-denborarik gabe. Pikuaren maximoa segundo gutxira azaltzen da, eta 
ondoren erreakzioa moteldu egiten da, konbertsio-maximora iritsi arte. Emaitzek erakusten duten 
bezala, zenbat eta intentsitate handiagoa erabili, orduan eta piku altuagoa eta lehenago gertatzen da. 
Pikuetako konbertsio mailak 0,18-0,36 tartean kokatu dira. Erreakzioa-abiadura, espero zitekeen 
bezala, azkarragoa da intentsitate altuentzat. Baina ez du inongo eraginik azken konbertsio-mailan. 
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(a)  (b)  
 

3. Irudia. UV intentsitate desberdinerako DSC-ez lorturiko kurba isotermikoak (a), eta konbertsio-kurbak (b). 

Propietate mekanikoak. UV irradiazio bidezko eta geruzaz geruzako ontze-prozesuaren 
baliagarritasuna lortzen den konpositearen propietate mekanikoen menpe dago. Makurdura-
emaitzek erakusten duten bezala (2. Taula), laminatu artean badaude diferentziak balore 
absolutuetan, baina, zuntz-portzentaje eta dentsitateekin errendimendu-indizeak kalkulatzerakoan, 
UV-z prozesatutakoak termikoki eginikoen mailakoak, edo zertxobait hobeak direla ikus daiteke. 

2. Taula. Konpositeen propietate mekanikoak. 

Materiala E (GPa) max (MPa)  (g/cm3) E0,5/ max
2/3/ 

12 geruza termiko 13,64 422 1,89 1,95 29,77 

12 geruza UV 12,35 441 1,7 2,07 34,08 

6+6 geruza UV 14,32 504 1,85 2,05 34,23 

4+4+4 geruza UV 14,6 434 1,84 2,08 31,15 
Geruzaz geruzako ontze-prozesua. Aurreko ataletan erakutsi den bezala, UV ontzea posible 

da beira-zuntzez indarturiko konpositeen kasutan, beti ere, lodiera txikien kasurako. Badaude, 
ordea, zenbait aplikazio (haize-erroten palak, zubiak, ur-tratamendurako tutuak …) non lodierak oso 
handiak diren (>20 mm) eta UV argia beheko geruzetara iristen ez den. Kasu horietan (ATL, 
harizko karabilkatzea …), pauso bakar batean prozesatu beharrean, geruzaz geruza egitea 
interesgarria izango litzateke. Metodoaren baliagarritasuna demostratzeko kasu hipotetiko bat 
aztertuko da. Lortu nahi den laminatuaren lodiera 2,2 mm-koa da, geruza bakoitzak 0,2 mm ditu eta 
UV argiaren intentsitatea 80 mW/cm2-koa da (4a. Irudia). Ontze-abiadura irradiazioa gertatzen 
deneko kontrako geruzak mugatzen du, bertara iristen baita argi gutxien (In) (4b. Irudia). 
Zeharkatzen duen In eta esposizio-denbora harturik pauso bakoitzean, konbertsio-maila zenbat 
handitzen den kalkula daiteke (4c. Irudia). Azkenik, esposizio-denbora desberdinen (5, 10 15 eta 20 
segundo) simulazioek emango luketen emaitzak jaso dira 4d. Irudian. Ikus daitekeenez, 5 eta 10 s 
erabiliz gero konbertsioa ez da osatzen, eta hau ez da onargarria. Beste bi esposizio-baldintzek 
konpositearen konbertsio ia osoa ziurtatzen dute. Produktibitate ikuspuntutik, badago geruzaz 
geruzako estrategiaren aldeko argudio sendo bat: 2,2 mm lodierako konpositea UV-z pauso 
bakarrean ontzeak 10 minutu behar ditu, geruzaz geruzakoak, aldiz, 2 minutu. Bestalde, zenbat eta 
pieza lodiagoa izan, barne tentsioak gehiago handitzen dira pauso bakarrean, erresistentzia 
murriztuz. 
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4. Irudia. Geruzaz geruza prozesatzeko denbora-kalkulua: prozesu-eskema (a), zeharkatzen duen UV argia (In) 

geruza kopuruaren arabera (n) (b), pauso bakoitzean metaturiko konbertsio-maila (Xn) (c), eta konbertsio-mailaren 
eboluzioa esposizio-denbora desberdinetarako (d). 

Ondorioak 

Lan honetan UV argiz eta geruzaz geruza beira-zuntzez indarturiko konpositeak prozesatzeko 
bideragarritasuna demostratu da. Konpositea zeharkatzen duen UV argia Beer-Lambert legea 
erabiliz kalkula daiteke, eta kalorimetriaz lorturiko kurbek ontzearen zinetika ezagutzea 
ahalbidetzen dute. Makurdura-emaitzek UV-z prozesatutako konpositeen propietateak termikoki 
landutakoen antzekoak edo zertxobait hobeak direla erakutsi dute. Honek, geruzaz geruzako 
prozesuetan itsaspen-maila ona lor daitekeela ziurtatzen du, barne tentsio txikiagoak sortzen 
direlarik. Azkenik, geruzaz geruzako prozesuetan produktibitatea handitu egiten dela demostratu da, 
pauso bakarreko 10 minututik 2 minutura pasatuz. Ezin da ordea nahi bezain azkar joan geruzaz 
geruzako prozesuan, lodiera azkarregi handituz gero beheko geruzaren konbertsio-maila ez egokia 
izan baitaiteke. 

Eskerrak 

Iosu Tenak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila eskertu nahi du 
emandako bekarengatik (BFI-2011-228). Egileek Eusko Jaurlaritza eskertu nahi dute lan hau 
egiteko jaso duten diru-laguntzarengatik (IE10-272). Bestalde, Iñaki Mondragon zenari eskaini nahi 
diogu lan hau, bere ezagutza iturritik edan dugulako eta garena izatera iristen lagundu digulako. 
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Laburpena. Altzairuetan azaltzen diren mikroegitura-heterogeneotasunek sorrera desberdinak 
izan ditzakete, solidotzetik datozenetatik hasi eta ondorengo prozesaketa-pausoetan sortzen 
direnetaraino. Azken urteotan, beroko konformazioan ematen den erredukzio-maila jaisteko joera 
bat dago eta horrek, ondorioz, “homogeneizazio mekanikoa” erabiltzeko muga garbiak ezartzen 
ditu. Egoera honetan, beste hurbilketa batzuk hartu behar dira kontutan, hasierako mikroegituretan 
dauden heterogeneotasunak gutxitu eta, era berean, heterogeneotasun berriak sorrarazteko aukerak 
ekiditeko.  

Lan honek prozesu-parametroek altzairu mikroaleatuen azken mikroegituretako 
heterogeneotasunak areagotzen edo gutxitzen izan dezaketen garrantzia aztertzen du. Hiru arlo 
nagusi azpimarratzen dira: lehenik, beroko konformazio aurretik erabilitako beroketa-baldintzek 
izan dezaketen eragina hauspeakin eta ale-tamainan; bigarren, ez-birkristaltze tenperatura aurretik 
austenita-mikroegitura fin eta homogeneo bat lortzeko aukerak ondorengo deformazio-metaketa 
egoki bat lortzeko eta azkenik, hozte-estrategiek tenperatura baxuzko faseen araberako 
heterogeneotasunetan duten eraginaren azterketa. 

Sarrera 

Azken urteotan altzairuen prozesaketak aldaketa sakonak jasan ditu. Alde batetik materialari 
eskatzen zaizkion propietateak gero eta altuagoak dira. Gainera, gaur egun, ez dira erresistentzia 
mekaniko altuak bakarrik bilatzen, baizik eta erresistentzia/zailtasun egokiak lortzea helburu duten 
gradu berriak sortzen ari dira. Bestalde, altzairuak gero eta baldintza zorrotzagotan erabiltzen ari 
dira zenbait aplikaziotan. Hala nola, gas eta petrolio tutuetan, itsas plataformetan, itsasontzietan 
etab. 

Guzti honek, konposizio kimiko eta mikroegituren kontrol estuagoak egitera bultzatzen du eta 
batezbesteko balioetatik haratago mikroegitura homogeneo eta akatsik gabekoak lortzeko saiakera 
sendoak egitera behartu ditu altzairutegiak.  

Dena den, eskakizun hauek lortzeko prozesaketa-sistemak optimizatzea ez da eginkizun erraza. 
Azken aldian zabaldu diren ia-amaierako geometrietan errotutako teknologia berriak erabiltzen 
badira mikroegitura fin eta homogeneoak lortzeko aukerak asko mugatzen dira. Beraz, prozesuaren 
optimizazioa lortzeko, osotako ikuspegi bat jarraitu behar da. Ez da nahikoa konposizio kimikoaren 
doiketa fin bat lortzea edota sekuentzia termomekanikoa ondo definitua izatea. Baldintza 
metalurgiko eta mekanikoak uztartu eta ohizko konformatze-teknologietan ohizkoak ziren 
baldintzetatik haratago joan beharra ikusi da. Hau lortzeko ereduztapen-estrategia berriak eraiki dira 
eta hauen erabilpenak hurbilketa hobeak egiteko aukera eman du. 

Lan honetan, homogeneotasun optimo bat lortzeko jarrai daitezkeen zenbait aukera proposatzen 
dira, arazo konkretu batzuei erantzuna emanaz. 
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Beroketa baldintzen garrantzia eta disolbatu gabeko hauspeakinak  

Niobio eta Titanioz mikroaleatutako altzairuetan, beroketa prozesuan disolbatu gabe geratutako 
hauspeakinek austenita ale distribuzio bimodal edo heterogeneoak sor ditzakete. Nb graduen 
kasuetan, gertaera hau Nb(C,N) hauspeakin-frakzio bat disolbatu gabe gera daitekeen tenperatura 
tartean areagotuko da. Testuinguru honetan, Chakrabarti et al.-ek egindako zenbait lan kontutan 
hartu behar dira [1,2]. Egile hauek, austenita-distribuzio bimodalen sorreran beroketa-baldintzek 
duten eragina aztertu dute, solidotzetik datorren ale-egituraren zonalde interdendritikoetan disolbatu 
gabe geratu diren hauspeakinek izan dezaketen eragina azpimarratuaz.  

Bestalde, eta titanioz mikroaleatutako altzairuei dagokienez, egoera konplexuagoa da. Titanio 
kopuru, Ti/N erlazio eta solidotze eta solidotze ondoko estrategien arabera, oso TiN tamaina-
distribuzio desberdinak lor daitezkeelako. Hauspeakin hauek austenita-aleen hazkundea oztopa 
dezakete eta baita birkristaltze estatikoaren zinetikak atzeratu ere beroko konformazioan zehar [3]. 
Lehendabiziko kasuan, partikula-distribuzio heterogeneo batek hazkunde anormalaren presentzia 
justifika lezake, eta bigarrenean, birkristaldutako eta birkristaldu gabeko austenita-aleen konbinazio 
bat gerta daiteke azken hozteko fase-transformazio aurretik.  

Titanioz mikroaleatzea, forjatutako eta airean hoztutako altzairuetan zailtasuna hobetzeko bide 
zuzenena da, gehienbat beroko konformatzearen ondoren austenita ale-hazkundea ekiditeko. Dena 
den, eta tenperatura altuetara prozesatutako piezetan, karbono ertaineko forja-altzairuetan gertatu 
ohi denez, ale-hazkunde anormala gerta daiteke TiN hauspeakinak matrizean uniformeki zabalduak 
ez daudenean. TiN distribuzio fin eta homogeneoak lortzeko estrategietatik haratago, zenbait 
prozesaketa-parametrok eragina izan dezakete ale-hazkunde anormalaren joera handitzeko edota 
mugatzeko garaian. Adibidez, 1. irudia.-n karbono ertaineko bi altzairuren emaitzak alderatzen dira, 
bata C-Mn altzairu bat da eta bestea % 0,022 Ti-z mikroaleatutakoa [4]. Materialak 1.250 ºC-tara 15 
minutuz berotu dira eta bi deformazio-abiaduretara deformatu: 1 eta 10 s-1. Deformazio-kantitate 
handiak aplikatu dira (ε > 3) birkristaltze dinamikoari dagokion egoera egonkorra baino handiagoak 
izanik. 1. irudia. (a)-k, deformazio-tenperaturan mantentze-denboraren araberako batezbesteko ale- 
tamainen (Dmean) joera erakusten du. Titanioaren eragin positiboa argia da, bere ale-tamainaren 
kontrola handiagoa izanik deformazio-abiadura baxuagoentzat.  
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1. irudia. Austenita ale-tamainaren aldaketa denborarekin 1.250 ºC-tara deformatu ondoren: a) Dmean: batezbesteko 
balioak eta b) Dmaxmean: bost ale handienen batezbesteko tamainak [4]. 

 
Laginetako mikroegituren azterketak ale anormal isolatu batzuen presentzia erakusten du. Ale 

handienen batezbesteko tamainak (Dmaxmean) neurtu (neurketa 16 bider 3 mm2-tako eremu batetik 
hartutako 5 ale handienen batezbesteko tamaina bezala kalkulatua) eta emaitzak 1. irudia. (b)-n 
azaltzen dira deformazio-tenperaturan mantendutako denboraren arabera. C-Mn altzairuarentzat 
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Dmaxmean-en eboluzioa independentea da deformazio,abiadurarekiko. Ti altzairuan bestalde, 
desberdintasun garrantzitsuak ikusten dira. 1 s-1-eko deformazio,abiadurarentzat ale anormalen 
batezbesteko tamaina ez da aldatzen, 10 s-1-eko abiadurarentzat Dmaxmean hazi egiten da 
denborarekin eta kasu batzuetan C-Mn altzairuarentzat neurtutako balioetara gerturatzen delarik.  

Birkristaltze dinamiko baldintzetan, austenita ale-tamaina deformazio abiadura eta 
tenperaturarekiko menpekoa da soilik eta hasierako ale-tamainarekiko independentea. Beraz, 
hasierako ale-tamainaren distribuzioan egon daitezkeen heterogenotasunek (TiN hauspeakin 
distribuzioaren homogeneotasun faltagatik) ez lukete emaitzetan eraginik izan behar. Dena den, eta 
1. irudiko emaitzak ikusita, hasierako aleen heterogenotasunean eragina duten faktoreek, hau da 
TiN partikula-distribuzioek, deformazio ondorengo ale-tamainaren eboluzioan eragina dute.  

Partikula eta ale-tamainaren distribuzioen interakzioa aztertzen duen Gladmanen ereduaren 
arabera [5], 1 eta 10 s-1 deformazio-abiaduren arteko desberdintasunak, austenita ale-tamaina eta 
bere heterogeneotasun erlazioarekin harremana dutela esan daiteke. Deformazio-abiadurarik 
altuenarentzat, ale-tamaina txikiena baina heterogeneotasun altuena (Dmaxmean) topatzen da. 
Kontutan izanik ale-tamainaren kontrola bermatzeko beharrezkoa den partikulen tamaina kritikoa 
(rkrit) ale-tamaina jaitsi eta heterogeneotasun handienentzat txikiagotzen dela, lagin hauetan dauden 
hauspeakinak gai dira ale-mugen mugimendua ekiditeko 1 s-1 kasuan (r ≤ rkrit) baina handiegiak dira 
10 s-1-ko abiadurarentzat (r > rkrit).  

Austenita Homogeneotasuna Birkristaltze Osorako Tenperatura Limitean (RLT) 

Ijezketa kontrolatuko ziklo batean, lehendabiziko iraganaldien helburua austenita fin eta 
homogeneo bat lortzea da. Azken iraganaldietan bestalde, deformazioak eragindako hauspeatzearen 
laguntzarekin deformazioa metatzen da luzatutako austenita bat sortzeko fase-transformazioaren 
aurretik. Niobio mikroaleazioa erabiltzen da kasu hauetan.  

Azken urteotan, atentzio gehiago eman zaio azken iraganaldietan gertatzen den deformazio-
metaketari. Honen arrazoia zera da, ohizko xafla lodien ijezketan ematen den deformazio altua 
nahikoa izan ohi dela austenitaren ale-tamaina homogeneizatzeko. Era berean, eta nahiz eta 
austenita finketa optimoa ez lortu, nolabaiteko egokitze bat lor daiteke deformazio-metaketa 
garrantzitsu baten ondorioz (nahiz eta zenbait kasuetan hau ere nahikoa ez den, ikus 6. 
erreferentzia). 

Austenita-mikroegituraren eboluzioaren ereduztapena erabilgarria bilakatu da, konposizio-
kimiko eta prozesaketa-parametroen arteko interakzioak aztertu eta optimizatzeko garaian. Halaber, 
birkristaltze osoa lortuko den tenperatura minimoa (Recrystallization Limit Temperature, RLT) 
baino lehen austenitaren egokitzapen on bat lortuko litzateke. 

Xafla meheen zuzeneko ijezketa prozesuaren ezaugarri nagusienetako bat hasierako austenita 
ale-tamainen distribuzioa oso zabala izatea da. Beraz, distribuzio osoaren beroko bilakaera aztertu 
beharko da, batezbesteko balioaren eboluzioa ez delako nahikoa izango. Hau lortuta, hasierako ale 
handienak transformazio aurretik findu gabe iritsiko diren baldintzak detektatzea posible izango da. 
Honetarako, austenita-aleen distribuzioen bilakaera aurresaten duen eredu bat eraiki da [7]. Ereduak 
iraganaldi bakoitzerako austenita ale-tamaina distribuzio osoak aurresaten ditu, birkristaldutako eta 
ez-birkristaldutako frakzioak eta metatutako deformazioa aurresaten ditu, besteak beste.  

Eredu honekin kalkulatutako adibide baten emaitzak 2. irudia.-n erakusten dira [8]. Kasu hau 
% 0,05 Nb altzairu bati dagokio (xaflaren azken lodiera 10 mm eta hasierakoa 55 mm). Bertan 
behar baino lehen gertatzen den hauspeatze batek eragindako arazoak azaltzen dira. Ijezketa-
hasierako tenperatura 1.060 ºC-takoa da eta bigarren iraganaldi arteko denboran (2. irudia. (a)), 
hasierako solidotze-egiturako (as-cast aleak) ale-frakzio handi batean Nb(C,N)-en hauspeatzea 
gertatu dela aurresaten da. 3. iraganaldi arteko denboraren ondoren (2. irudia. (b)), hauspeatzearen 
ondorioz gertatzen den birkristaldu gabeko frakzioa handitu egiten da. Azpimarratu beharrekoa da 
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solidotzetik datozen ale handien frakzioa konstante geratzen dela ijezketa prozesu osoan zehar. 
Beraz, RLT tenperaturan ondo homogeneizatu gabeko mikroegitura bat izango da. Bestalde, eta 
ijezketa-hasierako tenperatura 1.090 ºC-tara igoko balitz, hauspeatzea gertatu baino lehen hasierako 
ale handienak birkristaltzeari esker finduko lirateke eta 3. iraganaldi arteko denbora baino lehen 
austenita egitura homogeneo bat lortuko litzateke [8].  
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2. irudia. Austenita ale-tamaina distribuzioak beraien jatorriaren arabera sailkaturik 2. eta 3. iraganaldi arteko 

denboren ondoren (1.060 ºC-tako ijezketa-hasierako tenperatura eta % 0,05 Nb altzairu batentzat) [8]. 
 

Austenita-heterogeneotasunaren eragina transformazioan 

Aurreko ataletan, austenitaren beroko konformazioan zehar egon daitezkeen 
heterogeneotasunen inguruko adibide batzuk agertu dira. Beste atal garrantzitsu bat austenita-
heterogeneotasun horiek hozketetan ematen diren transformazioetan, eta beraz, giro-tenperaturako 
mikroegituretan, izan dezaketen eragina aztertzea da. 

Hau aztertzeko asmoarekin, austenita ale-tamaina banaketa zabaleko zenbait altzairu 
mikroaleatutan (Nb-V [9] eta Nb-Mo [10]) fase-transformazioen azterketak egin dira, bai 
konposizioaren, metatutako deformazioaren eta austenitaren baldintzen eragina aztertzeko 
helburuarekin. Material guztietan austenitaren bi baldintza aztertu dira, bat birkristaldutako 
austenita bati dagokiona (A sekuentzia) eta bestea 0,4-ko metatutako deformazio batekin (B 
sekuentzia). Bi kasuetan materiala hozte-abiadura desberdinetara hoztu da 0,1 eta 200 ºC/s-ko 
tartean. Atzera barreiatutako difrakzio teknikaren (EBSD, Electron Backscatter Diffraction) 
laguntzarekin batezbesteko unitate-tamainak neurtu dira mikroegitura guztietan 4º-ko 
desorientazioa (angelu baxuko desorientazioko unitateek altzairuaren erresistentzia kontrolatzen 
dute) eta 15º-koa (angelu altuko desorientazioek haustura hauskorrean pitzaduraren oztopo bezala 
lan egiten dute) irizpide bezala harturik.  

Hozte-abiaduraren menpeko batezbesteko ale-tamainaren eboluzioa 3. irudia.-n erakusten da. 
Adibide honetan datuak Nb-Mo-z mikroaleatutako altzairu batentzat erakusten dira (% 0,06 Nb eta 
% 0,16 Mo). Kasu honetan, transformatu aurreko austenita egitura heterogeneo batetik egindako 
hozketetatik sortutako egiturak dira. Batezbesteko unitateen tamainak behera egiten du hozte-
abiadura igotzen den heinean, nahiz eta joera hau argiagoa den hozte-abiadura baxuentzat eta 
konstante geratzen den kasurik gehienetan 5-10 ºC/s-ko abiaduretatik gora. 15º-tako desorientazio 
irizpidearen joerak berezitasun batzuk agertzen ditu. Hozte-abiadura ertainen kasuan batezbesteko 
tamainaren hazkunde bat nabari da, birkristaldutako austenitaren kasuan (A sekuentzia) nabariagoa 
dena. Joera hau mikroegituraren heterogeneotasunari lotua dago. 
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3. irudia.-ko datuek batezbesteko mikroegituraren joera erakusten badute ere ez dute 
heterogeneotasunaren inguruko informaziorik ematen. Honetarako Dc%10 parametroa definitu da 
eta 4. irudia.-n hozte-abiaduraren arabera hartzen dituen balioak irudikatu dira. Parametro hau, ale-
tamainaren distribuzio osoaren aleen azaleraren % 10ak balio hori baino tamaina handiagoa duela 
islatzen du.  
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3. irudia. Batezbesteko unitate-tamaina (4 eta 15º-

tako irizpidearekin) Nb-Mo altzairu batean 
birkristaldutako (A) eta deformatutako (B) 
austenita mikroegitura heterogeneo batetik 

transformatutako egituretan [10]. 

4. irudia. Dc%10 parametroa hozte-abiaduraren arabera 
Nb- Mo altzairu batean eta 15º-tako desorientazio 

irizpidearekin [10]. 

 
Hozte-abiadura (HA) baxuentzat, ferrita faserik nagusiena den kasuetan (HA < 1 ºC/s), 

batezbesteko tamainak behera egiten duen arren, heterogeneotasun maila pixkanaka igotzen da bi 
sekuentzietan. Egitura bainitikoek presentzia handiagoa hartzen duten moduan (HA > 1 ºC/s), 
heterogeneotasun maila asko hazten da, unitate kristalino handiak sortzen direlarik eta A 
sekuentziaren kasuan batezbesteko ale-tamainan ere islatuaz. Birkristaldutako austenitatik 
transformatutako egituretan heterogeneotasun mailarik altuena 10 ºC/s-ko hozte-abiadurarentzat 
ematen da, deformatutako austenitarentzat aldiz, 50 ºC/s-koa delarik. Maximo hau ferrita 
bainitikoaren frakziorik altuenari dagokio bi kasuetan. Bainitak martensitari tokia uzten dionean, 
hozte-abiadura altuagoentzat, desorientazio altuko unitateen heterogeneotasuna gutxitu egiten da, 
nahiz eta batezbesteko tamaina konstante mantendu.  

4. irudia.-n agertzen den desorientazio altuko unitateen fintze falta, aurretiko austenita ale 
distribuziotik datorrela baiezta daiteke. Hozte-abiadura baxu eta ertainetan (0,1-2 ºC/s), egiturak 
gehienbat ferritikoak direnetan, deformazio-metaketak (B sekuentzia) nukleazio-gune gehiago 
izatea eragiten du eta mikroegitura fin eta homogeneo bat sortzen da, birkristaldutako austenitatik 
gertatzen den transformazioarekin alderatuz gero. Dena den, hozte abiadura altuenetan ez dirudi 
deformazioa metatzeak azken egituren homogeneizazio mailan behin betiko eraginik duenik eta 
desberdintasunak bainita frakzio altuena zein hozte-abiaduretan gertatzen denari lotuak daude.  

Aurreko emaitzek argi uzten dute, deformazio-baldintza hauentzat, non metatu daitekeen 
deformazioa mugatua den, erresistentzia-zailtasun konbinaziorik interesgarrienak baldintza 
konkretu batzuetan gerta daitezkeela. Honela, xafla meheen ijezketa zuzenaren kasuan, hozte-
abiadura ertainetan sortzen diren ferrita-bainita egitura konbinazioak ematen direnean lor daitezke, 
egitura hauentzat lortzen baitira batezbesteko ale-tamaina eta homogeneizazio-gradu onenak. 
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Azkenik, azpimarratzekoa ere bada, transformazio aurretik austenita-mikroegitura fin eta 
homogeneo bat lortuz gero, hozte-abiadura azkarrenetan azalduriko heterogeneotasun arazoak asko 
gutxitzen direla, bai batezbesteko tamaina txikiagoak lortuaz eta baita homogeneotasun gradu 
altuagoak ere [11].  

 

Ondorioak 

Mikroaleatutako altzairuetan mikroegitura-heterogeneotasunek hainbat jatorri izan ditzakete. 
Hauetatik zenbait, transformazio aurretiko austenita-mikroegituraren homogeneizazio faltari lotuak 
daude. Arazo hau garrantzitsuagoa bilakatu da ia-amaierako formen teknologiekin, zeinei 
prozesuaren sinplifikazioaz gain, mikroaleatutako graduak gehituz gero, altzairutegietan garrantzi 
handia hartzen ari diren. 

Lan honetan zenbait adibide aztertu dira. Hauen aukeraketa altzairuaren prozesaketan atal 
desberdinak ulertu nahian egin da: austenita ale eta hauspeakinen arteko interakzioa beroko 
deformazioaren ondoren (beroko forjaketan gertatzen den ale-tamaina bilakaera post-dinamikoa), 
austenita-distribuzioen bilakaera beroko konformatzean (xafla meheen zuzeneko ijezketa), eta, 
azkenik, austenita-distribuzio heterogeneoen eragina transformazioan. Hiru arlo hauetan ikusi da 
prozesaketa-parametro egokiak definituaz mikroegituraren homogeneotasuna hobe daitekeela.  
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Gako-hitzak: Polimero konplexuak, SEC-MALS, AF4-MALS, ezohizko eluzioa, lekuko 
polidispertsitatea. 

 
Laburpena. Polimero konplexuen pisu molekularrak neurtzeko dauden zenbait tekniken 

alderaketa egin da. Batetik, detektagailuen arteko konparaketa egin da, horretarako erradikal 
bidezko polimerizazioaz sintetizatutako poli n-butil akrilato adarkatu eta saretua kromatografia 
banaketa teknika berdina erabiliaz, SEC, baina detektagailu ezberdinak erabiliaz SEC-Vis-RI eta 
SEC-MALS-RI analizatu da. Bestalde, banaketa sistema ezberdinak alderatzeko, poli n-binil 
formamida polimero hidrofiloa SEC-MALS-RI eta AF4-MALS-RI bidez analizatu da.  

Sarrera 

Polimero konplexuak eguneroko bizitzan aurki ditzakegu, itsasgarrietan, plastikozko poltsetan... 
Hala ere, materialen erabilpenerako propietateak (itsaskortasuna, malgutasuna...) polimeroaren 
batezbesteko pisu molekularraren banaketak, adarkatze motak (luzeak edo/eta motzak) eta 
adarkatze mailak mugatuko dituzte besteak beste.  

 

 
 

1. Irudia. Polimero lineala (ezkerra) eta polimero adarkatua, adar luze eta motzak (eskuma). 
 
Polimero sintetiko adarkatuen artean akrilatoen familiakoak dira arruntenak, aurkezten dituzten 

propietateak oso interesgarriak izanez gain ez direlako oso garestiak. Akrilatoen polimerizazioan 
gertatzen diren zenbait mekanismoren ondorioz polimero adarkatuak sortzen dituzte.  

SEC (ingelesetik Size Exclusion Chromtography) polimeroen batezbesteko pisu molekularren 
banaketa neurtzeko teknikarik erabiliena da. Banaketa teknika honetan polimeroaren zatikapena 
bolumen hidrodinamikoaren arabera ematen da, hau da, polimeroak disoluzioan betetzen duen 
bolumenaren araberakoa da. Modu honetan bolumen hidrodinamiko handiena aurkezten duten 
polimero kateak lehenengo aterako dira (eluzio denbora laburretan) eta txikienak beranduago 
(eluzio denbora luzeetan).  

Behin lagina banatuta dagoela erabiltzen diren detektagailu (errefrakzio indizea (RI), 
biskosimetroa (Vis), argi dispertsioa (LS, ingelesetik light scattering)...) edo eta detektagailu 
konbinaketaren arabera, lortuko diren batezbesteko pisu molekularrak erlatiboak edo absolutuak 
izan daitezke eta informazio gehigarria eman dezakete. Hala nola, kateen linealtasuna, batezbesteko 
biratze erradioa (eta banaketa), adarkatze maila eta abar. Biskosimetroa erabiltzeak kalibraketa 
unibertsala erabiltzea suposatzen du, hau da, lagin ezezagunen neurketarekin hasi aurretik pisu 
molekular ezaguneko polimeroak (estandarrak) analizatu behar dira kalibraketa unibertsalaren 
kurba egiteko. Bestalde LS erabiltzen denean, ez da kalibraketa kurbarik egin behar. 
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Hala eta guztiz ere, sarritan SEC argi dispertsio detektagailuarekin batera erabili izan denean 
ezohizko eluzioa ikusi izan da, hau da,  pisu molekularra handitu egiten da eluzio bolumenarekin. 
Fenomeno honen jatorria ezberdina izan daiteke: errefrakzio indize eta argi dispertsio 
detektagailuen sentikortasun desberdintasuna eluzio bolumen txiki eta handitan eta ondorioz datuen 
tratamendua [1] edo/eta koeluzioa [2]. Alabaina, koeluzioa zenbait faktoreen ondorioz gertatu 
daiteke. Polimeroa eta fase geldikorraren (zutabea) arteko interakzioa ematen baldin bada, 
polimeroa beranduago aterako da eta ondorioz bolumen hidrodinamiko handiagoa aurkezten duten 
polimero kateak bolumen hidrodinamiko txikiagoak dutenekin batera aterako dira neurtutako 
batezbesteko pisu molekularra handiagoa emanez. Bestalde, koeluzioa polimeroaren 
konformazioarekin (adarkatuak, linealak..) erlazionatuta egon daiteke [3]. Polimero adarkatuek 
konposizio eta pisu molekular berdineko polimero linealek baino egitura trinkoagoa aurkezten dute, 
bolumen hidrodinamiko txikiagoa, ondorioz bolumen hidrodinamiko berdineko baina batezbesteko 
pisu molekular ezberdineko polimero kateak batera aterako dira neurtutako batezbesteko pisu 
molekularra esperokoa baino handiagoa izanez. Efektu hau lekuko polidispertsitatea bezala 
ezagutzen da eta eluzio denbora jakin bakoitzerako pisuzko batezbesteko pisu molekularra eta 
zenbakizko batezbesteko pisu molekularren arteko erlazioa da [4, 5]. Izan ere, efektu hau 
nabarmenagoa da eluzio bolumen handietan 2. Irudian irudikatzen den bezala.  

 

 
 

          
 

2. Irudia. Polimero adarkatu baten 3 populazio SEC kromatogramaren eluzio denbora ezberdinetan eta 
dagokion lekuko polidispertsitatea. 

 
Ezohizko eluzioaren jatorria argitzeko AF4 (ingelesetik asymmetric flow field flow 

fractionation) erabili daiteke. Zatikapen teknika honetan, banaketa difusio koefizientearen 
araberakoa da eta ondorioz SEC-ean ez bezala, bolumen hidrodinamiko txikiko polimero kateak 
ateratzen dira lehenengo. Kasu honetan ez dagoenez zutaberik polimeroa eta fase geldikorraren 
arteko interakzioaren aukera baztertuta gelditzen da eta beraz eluzio ezohizkorik gertatuz gero 
polimeroaren konformazioarekin erlazionatuta egongo da. 

Eluzio denbora 

Intentsitatea 
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Lan honetan erradikal bidezko polimerizazioaz sintetizatutako poli n-butil akrilato adarkatua 
erabili da SEC-Vis-RI eta SEC-MALS-RI teknikak konparatzeko. Modu berean poli n-binil 
formamida polimero hidrofiloa erabili da SEC eta AF4 zatikapen sistemak alderatzeko. 

 

Alde esperimentala 

 
SEC-Vis-RI vs SEC-MALS-RI 

 
SEC-Vis-RI zein SEC-MALS-RI sistemak HPLC ponpa (Shimadzu LC-20AD), injektore 

automatikoa (Shimadzu SIL 20A), 3 zutabe seriean jarrita (Styragel HR2, HR4 eta HR6; 102, 104 
eta 106 Å-ko poroak), argi dispertsio detektagailua (Dawn Heleos, Wyatt (SEC-MALS kasuan), 
biskosimetroa (Viscostar, Wyatt SEC-Vis kasuan) eta errefrakzio indizeko detektagailuez (Optilab 
Rex Wyatt) osatuak daude. Analisia 35º C-tan eta THF 1 ml/min-tako emariarekin egin dira. 

Analisietan erabilitako errefrakzio indizearen gehikuntza (dn/dc) 0,185 ml/mg eta 0,06 ml/mg 
izan dira poliestireno eta poli n-butil akrilatoarentzat, hurrenez hurren. 

SEC-Vis kasuan kalibraketa kurba eraikitzeko 1.350 g/mol eta 3.848.000 g/mol arteko 
poliestireno estandarrak (Polymer Laboratories) erabili dira. 

 
SEC-MALS-RI vs AF4-MALS-RI 
 

Erabilitako sistemak HPLC ponpa (Shimadzu LC-20AD), injektore automatikoa (Shimadzu SIL 
20A), argi dispertsio detektagailua (miniDawn Treos, Wyatt), eta errefrakzio indizeko 
detektagailuez (Optilab T-Rex, Wyatt) osatuak daude. SEC-MALS sisteman 3 zutabe seriean jarrita 
(Styragel HR2, HR4 eta HR6; 102, 104 eta 106 Å-ko poroak) erabili dira baina AF4-MALS kasuan 
zutabeak erabili ordez Eclipse (Wyatt) AF4 banaketa sistema erabili da. Zelulosa zuntzaz osatua 
dago.  

Bi metodoetan NaNO3, NaCl eta NaN3 osatutako ur disoluzio erabili da fase mugikorra bezala 
eta neurketak 40ºC-tan egin dira. 

Erabilitako errefrakzio indizearen gehikuntza poli n-binil formamidarentzat 0,159 ml/mg izan da. 
 
MALS (Zimm Plot) 
 
Erabilitako sistema argi dispertsio detektagailu (Dawn Heleos, Wyatt) eta HPLC ponpaz 

(Shimadzu LC-20AD) osatuta dago. Kasu honetan ez da inongo zatikapen sistemarik erabili eta 
batezbesteko pisu molekularra neurtzeko Zimm Plot-a erabili da. Zimm Plot-a osatzeko poli n-binil 
formamidaren kontzentrazio ezberdineko sei disoluzio (0,516 eta 5,177 mg/ml artekoak) erabili 
dira. 

Erabilitako errefrakzio indizearen gehikuntza poli n-binil formamidarentzat 0,159 ml/mg izan da. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

63



 
 

Emaitzak eta eztabaida 

 
SEC-Vis-RI vs SEC-MALS-RI 

 
Erradikal bidez polimerizatutako poli n-butil akrilatoa SEC-MALS-RI eta SEC-Vis-RI bidez 

analizatu da. Hamielec-ek eta bere lankideek [5] erakutsi zuten bezala SEC eta errefrakzio 
indizearekin jarraian dagoen biskosimetroak kalibratu unibertsala erabiliz zenbakizko batezbesteko 
pisu molekularra kalkulatzen du. Bestalde, argi dispertsio detektagailuak pisuzko batezbesteko pisu 
molekularra neurtzen du. Polimero linealen kasuetan kalibraketa unibertsalarekin lortutako 
batezbesteko pisu molekularrak bat datoz argi dispertsio detektagailua erabiliz lortutakoekin, hau 
da, lekuko polidispertsitatea bat ingurukoa da.  Polimero adarkatuen kasuan berriz, lekuko 
polidispertsitatea [4, 5] ez da mesprezagarria.  Lan honetan erradikal bidez masa polimerizazioan 
sintetizatutako poli n-butil akrilatoa aztertu da. 

3. Irudian (ezkerra) ikusi daitekeen bezala, eluzio denbora motzetan, kalibraketa unibertsalarekin 
zein argi dispertsioarekin lortutako batezbesteko pisu molekularrak nahiko antzerakoak dira baina 
eluzio denbora handituz joan ahala bi sistemekin lortutako batezbesteko pisu molekularrak geroz eta 
gehiago aldentzen dira bata bestearengandik. Ezberdintasun hauek garbiago ikusi daitezke lekuko 
polidispertsitatearen grafikoan (3. Irudia, eskuma). Lekuko polidispertsitatea bolumen 
hidrodinamiko handienetan 1 ingurukoa da, hau da, eluzioa egokia da eta ondorioz bi teknikek 
batezbesteko pisu molekular antzekoa ematen dute. Eluzio denbora luzeagoetan aldiz, lekuko 
polidispertsitatea handituz doa ia laukoitza izan arte, beraz eluzio ez da ideala eta eluzio denbora 
jakin bakoitzeko bolumen hidrodinamiko berdineko baina pisu molekular oso ezberdineko poli n-
butil akrilato kateak ateratzen ari dira. Izan ere, lekuko polidispertsitate 3 edo handiagoa den 
kasuetan batezbesteko pisu molekularrean magnitude orden bat suposatzen du 3. Irudian ikusi 
daitekeen bezala. 
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3. Irudia. Erradikal bidez masa polimerizazioaz sintetizatutako poli n-butil akrilatoaren batezbesteko 

pisu molekularraren eluzio kurbak (□) SEC-VisRI eta (■) SEC-MALS-RI (ezkerra) eta dagokion 
lekuko polidispertsitatea (eskuma). 

 
 
 
SEC-MALS-RI vs AF4-MALS-RI 
 
Ur disoluzioan sintetizatutako poli n-binil formamida SEC-MALS-RI sistema erabilita aztertu 

da eta 4. Irudian ikus daitekeen bezala, laginak ezohizko eluzioa aurkezten du, eluzio bolumen 
handietan batezbesteko pisu molekularra konstante mantentzen da eluzio denborarekin. Emaitza 
honek zera adierazten du, lagina eta fase geldikorraren arteko interakzioa dagoela edo eta lagina 
adarkatua dela. Hala eta guztiz ere, bigarren aukera nahiko ustekabea da egitura linealak espero 
zirelako. Are gehiago, lortutako batezbesteko pisu molekularra lagin osoak (zatikapenik jasan gabe, 
Zimm Plot bidez neurtuta, 5. Irudia) aurkezten zuenarena baino txikiagoa zen (1. Taula) eta honek, 
laginaren eta zutabearen arteko interakzioa adierazten zuen, hau da, laginaren zati bat zutabeetan 
atxikita geratzen ari zela. Beraz, polimeroaren eta fase geldikorraren arteko interakzioa baztertzeko 
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asmoz lagin berdina AF4-MALS-RI sistemarekin analizatu zen. Kasu honetan ez zen ezohizko 
eluziorik behatu, hau da, batezbesteko pisu molekularra txikitu egiten zen eluzio denborarekin. 
Areago, 1. Taulan ikusi daitekeen bezala lortutako batezbesteko pisu molekularra lagin osoarekin 
lortutakoaz bat zetorren. Azaldu beharra dago, pisu molekularrean agertzen den malda aldaketa 
artefaktu bat dela, prozesuan ematen den fluxu emariaren aldaketarekin erlazionatuta dagoela. AF4-
ren kasuan SEC-ean ez bezala fluxuaren emaria aldatzen doa neurketan zehar. Bestalde, 
berreskuratutako lagin kantitatea AF4-MAL-RI sisteman handiagoa zen SEC-MALS-RI-an 
lortutakoa baino, beraz honek SEC-MALS-RI kasuan lagina eta zutabearen arteko interakzioa 
konfirmatzen du. Aipatu beharra dago ere laginak SEC-MALS-RI zein AF4-MALS-RI-an injektatu 
aurretik 0,45 µm-tako poliamidazko filtroekin filtratuak izan zirela eta polimeroa eta filtroaren 
afinitatea dela eta laginaren zati bat bertan geratzen ari dela eta horregatik berreskuratutako 
laginaren kantitateak %100-tik hain urruti daude. 
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4. Irudia. Banaketa teknika ezberdinak SEC-MALS (ezkerra) eta AF4-MALS (eskuma) erabilita 
poli n-binil formamidarentzat lortutako eluzio kurbak. 

 

 
5. Irudia. Zatikapenik jasan gabeko poli n-binil formamida lagin osoaren Zimm Plot-a. 

 
 
1. Taula. Banaketa teknika ezberdinak erabilita poli n-binil formamidarentzat lortutako batezbesteko pisu 

molekularra eta berreskuratutako laginaren portzentajea. 
 

 Mw (g/mol) Berreskuratutakoa (%) 
SEC-MALS-RI 339.200 52,3 
AF4-MALS-RI 441.100 76,0 
Zimm Plot 422.500 - 

 

 

 
 

SEC-MALS AF4-MALS 
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Ondorioak 

Poli n-butil akrilatoarekin lortutako emaitzek argi erakusten dute polimero adarkatuak 
aztertzerakoan kalibraketa unibertsala ez dela nahikoa, hain zuzen ere koeluzioa dela eta lortzen 
diren batezbesteko pisu molekularrak benetakoak baino txikiagoak direlako. Izan ere, kasu hauetan 
egokiagoa da argi dispertsioren detektagailua erabiltzea edo eta bien arteko konbinaketa.  

Aurkeztutako emaitzek SEC-MALS-RI-an lortutako emaitzak iruzurtiak izan daitezkeela eta 
kontu handiz tratatu behar direla frogatu dute. Era berean, fase geldikorrarekin zenbait polimerok 
izan ditzaketen interakzioak ekiditeko eta ondorioz emaitza fidagarriagoak lortzeko AF4 zatikapen 
teknika aproposa dela demostratu da. 
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Laburpena. EBSD teknika materialen zientzian oso zabalduta dagoen arakatze mikroskopio 

elektronikoaren teknika osagarri oso ezaguna da. Teknika hau, laginaren puntu bakoitzean atzera 
barreiatutako elektroien difrakzio-irudiak (Kikuchi irudiak) hartu eta software baten bitartez kristal-
egitura identifikatu eta kristal-orientazioa ebazteko gai da. Tradizionalki, Hough transformazioa 
erabili ohi da Kikuchi irudi batetik lerro-zuzenak detektatu eta kristal-egitura eta orientazioa 
zehazteko. Gaur egungo ordenagailuek prozesu hori segundu ehunen eskas batzuetan egin dezakete 
0.5º inguruko erresoluzioa lortuz. Erresoluzio angeluar handiagoa behar izanez gero, ordea, oraindik 
orain transmisiozko mikroskopio elektronikora jo behar izaten dugu. Duela urte gutxi ordea, 
Wilkinson et al.-ek irudi arakatze tekniken bitartez EBSD-an 10-4 rad-eko erresoluzioa lor zitekeela 
frogatu zuten. Honek EBSDren bitartez distortsio elastikoak (eta beraz, hondar-tentsio elastikoak) 
neurtzeko ateak zabal-zabalik utzi zituen. Hemen aurkezten den lan honek, Wilkinson-ek 
aurkeztutako teknikaren gabeziak azaleratu, gainditu eta teknika berri honetan aurrerapauso bat nahi 
du izan. 

Sarrera 

Atzera barreiatutako elektroien difrakzioa (EBSD-a, ingelesez) oso zabalduta dagoen ekortze 
mikroskopia elektronikoaren (SEM) teknika bat da [1]. Teknika honen bitartez, kristal-egitura eta 
orientazioa modu erraz batean ebatz daiteke software egoki baten bidez lortzen diren difrakzio-
irudiak zehazki identifikatuz. Honek izugarrizko aurrerapausoa suposatu du materialen arloan, izan 
ere, ordura arte transmisiozko mikroskopio elektronikoaren (TEM-aren) bidez soilik burutu 
zitezkeen lanak (ale-mugen karakterizazioa, fase identifikazioa, kristal mikrotextura, etab.) 
bideratzeko beste lan tresna eraginkorra bilakatu bait da. Transmisiozko mikroskopioarekin 
alderatuz, EBSD teknikak gainazal zabalagoak arakatzeko aukera ematen du oso denbora laburrean 
eta lagin-prestakuntza askoz ere errazagoaz. Aitzitik, TEM-aren erresoluzio espaziala eta 
angeluarraren aurrean, EBSD teknikak ibilbide luzea dauka egiteke. 

EBSD-aren erresoluzio espaziala SEMaren erresoluzioak mugatzen du, eta bere garapena 
erresoluzio handiko SEM berrien garapenaren [2] eskutik etorriko da; erresoluzio angeluarrari 
dagokionez, detektagailu berrien garapenarekin batera, difrakzio-irudiak aztertzeko algoritmo 
hobetuek aurrera pausu nabarmena suposatu dezakete [3-4]. 

Azken puntu honetan jardungo da lan hau, algoritmo erabilienen mugak identifikatuz, eta gure 
taldeak egindako ekarpenak nabarmenduz. 

EBSD-ko difrakzio-irudiak indexatzeko ohiko algoritmoak 

EBSD-ko difrakzio-irudien sorrera. Mikroskopio elektronikoaren elektroi-izpiak lagina 
jotzean (ikus 1. irudia), elektroiek talka ez-elastiko handiak jasaten dituzte, horietako batzuk kristal-
planoekiko Bragg-en legea betetzen dituzten orientazio jakin batzuetan: 

Bhkl θd=λ sin2                                                                                                                             (1) 
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non, hurrenez hurren, n zenbaki naturala, λ  elektroien uhin-luzera (elektroien energi galeraren 

araberakoa izango dena), dhkl kristalaren (hkl) planoen arteko distantzia eta Bθ elektroien inzidentzi 
angelua bait dira. 

Honela, 2. irudian ikus dezakegun bezalako Kikuchi-irudiak lortzen dira. Banda bakoitza 
kristalaren plano baten proiekzioari dagokio eta bere zabalera, elektroi-iturriaren azelerazio-
potentziala eta plano-arteko distantziaren araberakoa izango da.[1] 
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1. Irudia. Atzera barreiatutako elektroien difrakzio-teknikaren konfigurazio tipikoa. 

 
Hough transformazioa. Tradizionalki, EBSD-ko irudiak indexatzeko Hough transformazioa 

erabili ohi da. Transformazio honen bidez, irudian agertzen diren lerro-zuzenak, r-θ koordenatu 
polarretan irudikatzen dira non r, jatorritik lerro-zuzenarainoko distantzia eta θ lerro-zuzenaren 
angelua bait da. Esan bezala, EBSD-ko irudiak kristal-planoen proiekzio diren bandez osaturik 
daudenez, Hough transformazioa aproposa da kristal-planoen orientazioa eta kokapena 
detektatzeko. 

2. irudian azaltzen den bezala, difrakzio-irudia indexatzeko 4 pauso eman ohi dira: 1) Kikuchi 
patroiaren detekzioa; 2) Hough transformazioa; 3) Hough irudian lerro-zuzenen detekzioa; eta 4) 
lerro-zuzenen indexaketa aurretik proposatutako kristal-egiturari (edo egiturei) egokien doitzen den 
orientazioaz. 

Hough transformazioaren bidezko doitze eta indexatze algoritmo hau (EBSD sistema 
gehienetan inplementatua dagoena) oso algoritmo azkarra da (segundo ehunen eskas batzuetan 
indexa daitezke 128×128 tamainako difrakzio-irudiak) eta tipikoki 0,5 º inguruko erresoluzioa du. 

2. Irudia. Ezkerrean, EBSD-ko difrakzio-irudi tipikoa; erdian, bere Hough transformazioa eta lerroen detekzioa; 
eskuinean, difrakzio-irudia indexatuta. 

EBSD-ari aplikatutako Fourier fase-korrelazio teknika berriak. 

Fourier fase-korrelazio teknikak. Irudien tratamendurako, Fourier bidezko fase-korrelazio 
teknikak oso zabalduta daude. Teknika hauek Fourier transformazioak duen propietate berezi batean 
oinarritzen dira; irudi bat ( )yx,f  funtzioaz irudikatzen bada eta ( ) ( ){ }yx,f=vu,F F  irudiaren 
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Fourier-en transformazioa bada, orduan ( )00, yx  bektoreaz desplazatutako irudiaren Fourier-en 
transformazioa honela kalkula daiteke: 

( ){ } ( ) ( )vu,Fe=yyxxf vyuxπi 002
00,

+−−−F .                                                                                    (2) 

Beraz, desplazamendu bat espazio errealan desfase bat bezala islatzen da Fourier-en espazioan. 
Propietate hau oso erabilgarria da bi irudien arteko desplazamendua kalkulatzeko, izan ere, bi irudi 
ematen badira ( ( )yx,f  eta ( )yx,g , hurrenez hurren), elkarren arteko desplazamendua era honetan 
ebatz daiteke: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )| |

( ){ } ( )00,
211 00 yyxxδ=e=

vu,Gvu,*F
vu,Gvu,*F=yx,I vyuxπi −−
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +−−− FF                                       (3) 

non ( )vu,*F  lehen irudiaren Fourier-en transformazioaren konplexu konjugatua, 1−F Fourier-
en alderantzizko transformazioa eta ( )yx,δ  Dirac-en delta bait dira. Teknika hau oso erraz 
inplementatu daiteke irudi digitalen munduan 2D-ko FFT (Fourier transformazio azkarrak) 
aplikatuz. Amaieran, 1 baliodun pixel ez-nulu bakar bateko irudia lortzen da, pixel horren 
kokapenaren koordenatuak, hasierako bi irudien arteko desplazamenduaren bektorearenak izanik. 

Kasu orokorrago batean, korrelazio-maila ahulagoa izatekotan, Dirac-en delta baten ordez, 
mutur gauss-ar baten antzeko irudi bat lortuko genuke desplazamenduari dagokion ( )00, yx  
bektorean zentraturik. 

Lehen begiratu batean pixel inguruko erresoluzioa lor daitekela dirudien arren, lortzen den 
mutur gauss-arraren doiketan pixel azpiko erresoluzioa izatera ere irits gaitezke (tipikoki ~ 0.1 
pixeleko erresoluzioa). 

Erresoluzio angeluar handiko EBSD-a. Wilkinson [3-4] lehendabizikoz saiatu zen irudi-
tratamendu hauek erabiltzen EBSD-ko difrakzio-irudiak aztertzeko. Berak proposatutako metodoan 
(ikus 3. Irudia), irudi bakoitza azpi-irudi desberdinetan banatzen da eta lagineko puntu ezberdineko 
difrakzio-irudiak Fourier fase-korrelazio tekniken bidez konparatzen dira. Azpi-irudi bakoitza 
kristalaren orientazio jakin bati dagokionez, lagineko bi puntu ezberdinen arteko kristal-distortsioak 
(solido zurruneko errotazioak eta deformazio elastikoak) detektatzeko aukera ematen du teknika 
honek azpi-irudi bakoitzean ematen diren desplazamendu lokalak kalkulatuz gero. 

 

iqr

 
3. Irudia. Wilkinson-en algoritmoaren eskema; difrakzio-irudia hainbat azpi-iruditan banatuz gero eta erreferentzi 

irudi batekiko azpi-irudi bakoitzak jasaten dituen desplazamenduak ( iqr ) ezagututa, kristalak erreferentziarekiko jasan 
dituen distortsio elastikoak ebatz daitezke. 
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1.024×1.024ko irudiekin lan eginez gero eta korrelazio teknikekin 0,1 pixeleko erresoluzioa 
dugula kontutan harturik, kristal-orientazioan zein distortsio elastikoetan 10-4 rad-etako erresoluzioa 
izatera irits gintezke (Hough transformazioa baino bi magnitude-orden inguru). 

Haatik, Wilkinson-ek proposatutako metodoak baditu hainbat eragozpen, izan ere, EBSDko 
irudi erreal bat behar bait da erreferentziatzat. Honek, batetik erreferentziarekiko distortsio 
erlatiboak soilik ezagutuko direla suposatzen du (eta ez absolutuak). Bestetik, erreferentziarekiko 
oso desorientatuta dagoen kristalen orientazioak ezingo dira ebatzi (irudien arteko korrelazioa 
ahulegia izango bait da). 

Simulazioek lagundutako erresoluzio handiko EBSD-a. Wilkinson-en lanan oinarrituta eta 
Hough-en algoritmoak ematen duen emaitza abiapuntutzat hartuta, CEIT-ek proposatzen duen 
algoritmoak tentsio gabeko difrakzio-irudi simulatuak hartzen ditu erreferentziatzat (Kacher et al.-
ek beste lan batean egin bezala[5]) eta iteratiboki EBSD-ko irudi errealei doitzen zaizkie. Metodo 
honek Wilkinson-en metodoaren ahuleziak gainditu ditzake eta orientazioak eta distortsio elastikoak 
era absolutuan kalkulatzeko gai da. Zoritxarrez, irudi simulatuen eta errealen arteko korrelazioa 
nahiko ahula denez, Wilkinson-en algoritmoaren erresoluzio mailara iristea ez da posible izaten.  

Laburki, 1. Taulan azaltzen dira aztertutako hiru algoritmo desberdinen ezaugarri nagusiak. 
Honela, Hough-en algoritmoa da denetan azkarrena (konputazio aldetik) baina baita erresoluzio 
eskasenekoa ere; Wilkinson-ena guztietatik erresoluzio handienekoa da baina polikristal batean 
soilik ale-barneko tentsio erlatiboak ebazteko gai da; azkenik, CEIT-en garatutako algoritmoak 
erresoluzio-maila nabarmena eta ale-arteko zein barneko tentsioak neurtzeko gai da. 

 

Algoritmo mota Hough Wilkinson CEIT 

Angelu-erresoluzioa (mrad) ~10 ~0,1 ~0,5* 

Tentsio-egoerak neur ditzake? Ez Soilik ale barruko 
tentsio erlatiboak Bai 

Konputazio abiadura (pixel/min) 100-1.000 ~10-50 ~1-5 

1. Taula. EBSD-ko difrakzio-irudien azterketarako algoritmoen ezaugarri nagusiak. *CEIT algoritmoaren 
erresoluzio-maila zehazteke dago baina 0,5 mrad estimazio gisa har daiteke. 

Laginen Prestakuntza. 

Wilkinson-en eta CEIT-en proposatutako algoritmoen potentziala ikusteko bi lagin ezberdin 
prestatu dira: Batetik <001> orientazioko Si xafla monokristalino batean nanoindentazio bat egin 
da, honek eragindako tentsio-egoera ezagutu ahal izateko; eta bestetik, bortizki deformatutako Nb 
hari trefilatu bat prestatu da, honen ale-egitura lokala aztertzeko. Bigarren kasu honetan, lagina 
moztu, erretxin eroale batean muntatu eta kontu handiz gainazala leundu da. Laginak, 1. Irudiari 
jarraituz muntatu dira JEOL JSM-7000F FEG-SEM  batean eta Oxford HKL-NordLys EBSD-
arekin difrakzio-irudiak detektatu eta banan-banan gorde dira. Ondoren, Wilkinson-en eta CEIT-en 
algoritmoan oinarrituriko MATLAB®-en inplementatutako kodea erabiliz, EBSD-ko irudiak 
aztertu eta desorientazio zein deformazio elastikoen mapak sortu dira. Mapen irudikapenerako OIM 
Data Analysis 4.6 kodeaz baliatu gara. 

Emaitzak. 

Si <001> monokristalean egindako nanoindentazioa. 3. Irudian Kernel desorientazioen 
mapak ikus daitezke Hough, Wilkinson eta CEIT-en algoritmoak erabiliz. Mapa hauek pixel 
bakoitzak bere ingurukoekiko duen batezbesteko desorientazioaren berri ematen dute. Emaitzek 
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argi azaltzen dute Fourier bidezko fase-korrelazio teknikek duten erresoluzio hobetua. Hough 
algoritmoaren erresoluzio eskasa dela eta ez dago neurtzerik ~0,5ºtik berako desorientazioa. 
Bestetik, Wilkinson-en algoritmoak CEIT-en algoritmoa baino erresoluzio zertxobait hobea 
azaltzen du, izan ere, CEIT-en algoritmorako ematen diren simulazio eta irudi errealaren arteko 
intentsitate korrelazioa eskasagoa bait da. Hala ere, nabarmentzekoa da bi algoritmoekin lortzen den 
zehaztasun maila. Distortsio elastikoei dagokienez, hauetatik tentsio tentsorearen osagaiak kalkulatu 
dira Hooke-ren legearen bitartez. Korrelazio teknikan oinarritzen diren bi algoritmoek pareko 
emaitzak erakusten dituzte (Wilkinson-en algoritmoan dispertsio-maila txikiagoaz, beti ere). Hala, 
indentazioaren bi aldeetan ε12 ebakidura-osagaia nabarmentzen da espero zitekeen bezala. 

 

 
Hough Wilkinson CEIT 
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4. Irudia. Goian, Si monokristal batean egindako nanoindentazio baten inguruan egindako EBSD saiakuntzaren 
kokapena; erdian, EBSD Kernel desorientazioen mapa erabilitako hiru algoritmo erabiliaz eta pixel arteko desorientazio 
erlatiboen histograma. 

 
Bortizki deformatutako Nb hari trefilatua. Kasu honetan, material polikristalino bat izanik, 

Wilkinson-en algoritmoa aplika ezina da ale arteko tentsio-egoera neurtzeko. Lan hauetarako, 
simulazioek lagundutako algoritmoetaz baliatu behar gara (CEIT-en garatutakoa kasu). Emaitzak 
oso esanguratsuak dira, Hough-en algoritmoarekin konparatuz gero. Honela ale barruko 
desorientazioak zorroztasun nabarmenaz ebazteko gai gara eta era berean ale arteko tentsio-egoera 
aztertzeko gai gara. 

 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

71



ε11

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3 ε22

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3 ε33

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3

ε12

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3 ε13

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3 ε23

 

 

-2
0
2
4
6
x 10

-3

 

ε11

 

 

-5

0

5

x 10
-3 ε22

 

 

-5

0

5

x 10
-3 ε33

 

 

-5

0

5

x 10
-3

ε12

 

 

-5

0

5

x 10
-3 ε13

 

 

-5

0

5

x 10
-3 ε23

 

 

-5

0

5

x 10
-3

 
Wilkinson CEIT 

5. Irudia. Si monokristal batean egindako nanoindentazio baten inguruko deformazio elastikoen mapa erabilitako 
bi algoritmoak erabiliaz. Ezkerretik eskuinera, Wilkinson algoritmoa eta CEIT algoritmoaren mapak irudikatu dira. 

 

   
σ11 σ22 σ12 

6. Irudia. Nb hari trefilatu baten hondar-tentsio elastikoen mapak erabilitako CEIT-en algoritmoa erabiliaz. 
Ezkerretik eskuinera, 11, 22 eta 12 tentsio tentsorearen osagaiak irudikatu dira. Gorria: +500 MPa; Urdina: -500 MPa. 
Lerro beltzak 1º-ko ale-mugei dagokie. 

Ondorioak 

Lan honetan, gaur egun EBSD-ko irudien tratamendurako dauden algoritmo ezberdinak 
alderatu eta bakoitzaren ahuleziak eta abantailak aztertu dira. Ikusitakoaren arabera, Wilkinson-en 
fase-korrelazio teknikarekin erresoluziorik onena lortzen da, baina ale-barneko tentsio eta 
deformazio erlatiboen azterketara mugaturik dago; ordea, CEIT-ek proposatzen duen 
algoritmoarekin tentsio-egoera absolutuak ebatz daitezke baina ez da hain erresoluzio ona lortzen. 
Bai Si monokristalean bai Nb hari deformatuan egindako saiakerak algoritmo hauen baliotasuna 
egiaztatu dituzte. 

Eskerrak 

Lan honek Belgikako Estatuaren laguntza izan du, Unibertsitate-arteko Erakarpen Poloaren 
baitan eginiko P6/24 proiektuan. 
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Laburpena. Lan honetan termografia infragorria erabiliko dugu materialen difusibitate 

termikoa neurtzeko, teknika honen bidez laginaren emisio infragorria detektatzen da, hau da laginak 

jasaten duen tenperatura-aldaketa kamara infragorri baten bidez neurtzen da. Termografia 

infragorrian materia kitzikatzeko argi-sorta modulatua edo pultsatua erabil daitezke. Lan honetan bi 

metodo hauen bidez lagin kurboen, lagin finen eta eroale txarren difusibitatea neurtzeko metodoak 

garatuko ditugu. 

Sarrera 

Azken urteetan teknika fototermikoek garapen handia izan dute, propietate termikoak eta 

optikoak eta materialen barne-egitura aztertzeko teknika sinpleak direlako.   

Teknika fototermikoen oinarria material batean sortzen diren uhin termikoen detekzioan datza, 

uhin termiko hauen iturria desberdina izan daiteke: materiala argi-sorta modulatu edo pultsatu baten 

bidez edo ultrasoinuen bidez kitzika daiteke. Uhin termikoak materialaren propietate termikoen eta 

barne-egiturari buruzko informazioa garraiatzen dute eta materialaren gainazalean tenperatura 

neurtuz informazio hori lor daiteke.  

Teknika fototermikoak, gainera, gainazaletik gertu dauden akats txikiak detektatzeko bereziki 

sentikorrak dira, ezaugarri horrek beste teknika suntsitzaileetatik bereizten ditu. Aipatu beharreko 

beste ezaugarriak propietate termikoetan aldaketa txikiak detektatzeko sentikortasuna eta 

kontakturik gabeko detekzioa dira. Horretaz gain, neurketak denbora errealean lortzen dira eta in-

situ, azken hori industrian oso baliagarria da fabrikazio-prozesuan bertan entseguak egin ahal 

izateko. Teknika honek mugak ere baditu, laginaren emisibitateak altua izan behar du  (polimeroak, 

materiale zeramikoak, metal ez pulituak…) edo bestela laginaren gainazala prestatu behar da 

neurketak posible izan daitezen, horretaz gain, detektatu daitezkeen akatsak gainazaletik oso gertu 

daudenak dira.  

Lan honetan teknika fototermiko konkretu bat landuko dugu: termografia infragorria. Teknika 

honek funtsezko abantaila bat du: ez da aztertu behar den laginarekin kontaktua behar eta ondorioz, 

muturretako baldintzetako ingurunetan dauden materialak neurtu daitezke. Termografia infragorria 

bi arlotan sailka daiteke: termografia pasiboa eta aktiboa. Termografia pasiboan materialaren 

tenperatura detektatu egiten da baina materiala kitzikatu gabe, mota honetako termografia oso 

kualitatiboa da; materialean anomaliak dauden ala ez esaten digu, baina ez digu anomalia horri 

buruz inongo informaziorik ematen. Aktiboan, berriz, materiala iturri desberdinen bidez kitzika 

daiteke. 

Lan honetan, oso erabilia diren termografia infragorri aktiboko bi teknika landuko ditugu: 

termografia pultsatua eta termografia modulatua, teknika hauek konposizio eta itxura 

desberdinetako materialen difusibitate termikoa neurtzeko duten gaitasuna aztertuko dugu.   
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Difusibitatea tenperaturak denboran zehar jasaten dituen aldaketen araberako bero-hedapenaren 

abiadura neurtzen duen propietate termikoa da. Hau da, difusibitatea problema iragankorretan 

beroaren hedapen erritmoa gobernatzen duen magnitudea da. 

Difusibitatearen definizioa kontuan izanda, lan honetan egingo duguna beroaren difusio 

ekuazioa askatzea izango da: 

 

                                                                                                                                                           (1) 

 

non Q bolumen unitateko eta denbora unitateko laginari ematen zaion energia bait da, beraz, 

iturriaren menpekoa; D difusibitate termikoa eta K konduktibitatea. Emaitzak materialak 

gainazalean duen tenperatura emango digu. Baldintzak eta beraz, ekuazioa aldatuko dira iturriaren 

eta materialaren itxuraren arabera eta beraz, kasu bakoitzerako emaitza desberdinak lortuko ditugu.  

Termografia pultsatua 

Parker et al.-ek [1] 1961. urtean proposatutako teknika da, solidoen difusibitate termikoa 

neurtzeko metodo estandartzat hartzen da. 

Termografia mota honetan materiala laburki argiztatu egiten da eta kamara infragorri baten 

bidez gainazaleko tenperatura denboran zehar nola aldatzen den neurtu egiten da. Grabaketa 

denbora materialaren arabera asko alda daiteke: milisegundo gutxi batzuk (metalen kasuan 

adibidez) edo segundo batzuk (epoxy edo plastikoen kasuan) eta laginean denboran zehar gertatzen 

den tenperatura-aldaketak difusibitatea neurtzeko bide erreza ematen du.  

Xafla opako baten gainazala (aurpegi argiztatua) argiztatu egiten bada argi-pultsu labur baten 

bidez eta kontrako gainazalean (aurpegi ez-argiztatua) tenperaturaren garapena neurtzen bada 

infragorrien detektagailu bat erabiliz, orduan termografia modulatuaren metodo honi Flash metodoa 

deitzen zaio. Baldintza idealetan, hots, lagina termikoki isolatua badago (bero-galerak mespreza 

daitezkenean), argi-pultsua gainazaletik uniformeki banatuta badago eta argi-pultsua bat-batekoa 

bada, difusibitate termikoa horrela lotzen da: argi-pultsua jaurtikitzen denetik gainazaleko 

tenperatura tenperatura maximoaren balioaren erdia lortzen den arteko denbora tartea neurtzen da 

(t1/2) eta hurrengo ekuazioaren bidez difusibitatea lotzen da: 

 

D = 0,1388L
2
/ t1/2                                                                      (2) 

 

non D difusibitate termikoa eta L laginaren lodiera diren. 

Metodo hau tenperatura altuetan difusibitatea neurtzeko erabiltzen da, tenperatura altuetan 

laginaren emisio infragorria handitu egiten baita. Esan dugun bezala, azken urteetan metodo hau 

materialen difusibitatea neurtzeko metodo estandartzat erabili da, baina laginak lauak direneko 

kasuetan. Lan honetan metodo hau lauak ez diren egituretara hedatu dugu, horretako, beroaren 

difusioaren ekuazioaren soluzioa erabili dugu geometria desberdinen kasuetarako. Hau da, Flash 

metodoa geometria kurboko kasu desberdinetara aplikatu ahal izateko ekuazioa lortu dugu [2] eta 

ikusi dugu lagin lauek, esferek eta zilindroek hurrengo ekuazio jarraitzen dutela: 

 

t1/2 = Ad
2
/D                                (4) 

 

D laminaren lodiera edo diametroa da. Sarreran ikusi dugun moduan xaflen kasuan A = 0,1388 da, 

zilindroen kasuan A = 0,1068 eta esferen kasuan A = 0,08840. Hodien kasuan, berriz: 

 

                                                                                                                                                           (5) 

 

non A = 0,1068 eta, a hodiaren barne-erradioa, b hodiaren kanpo-erradioa baitira.  
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1. Irudia. Ezkerrean, muntai esperimentala. Eskuinean, 3 mm-ko esfera baten irudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Irudia. Hodi (berdea) baten, esfera (gorria) baten eta hari (urdina) baten neurketak: tenperatura-aldaketa vs. 

denbora aurpegi ez-argiztatuan. 

 

1. Irudian muntai esperimentalaren diagrama bat irudikatu dugu, bertan Flash argiak lagina 

argiztatzen du, laginaren zurgapena eta emisibitatea hobetzeko grafitozko geruza batez estali dugu, 

azkenik, kamara infragorriak aurpegi ez-argiztatuan gertatzen den tenperatura-aldaketa neurtzen du. 

2. Irudian aurpegi ez-argiztatuan denboran zehar ematen den tenperatura-aldaketa irudikatu dugu 

esfera, hari eta hodi baten kasurako. Irudi horietatik t1/2 neurtuz eta beroaren difusio ekuaziotik lortu 

ditugun koefizienteak erabiliz neurtutako materialen difusioak atera ditugu: 1,5 mm-ko diametrodun 

esferaren kasuan 4,12 mm
2
/s, 1,5 mm-ko diametrodun hariaren kasuan 4,00 mm

2
/s eta hodiaren 

(barne-erradioa 1,25 mm eta kanpo-erradioa 1,5 mm) kasuan 3,63 mm
2
/s. Hiru laginak AISI-304 

dira eta bere literaturako balioa 3,7- 4,0 mm
2
/s-koa da. Irudian erakutsitako laginetaz gain beste 

neurrietako bola, hari eta hodiak erabili ditugu (0,25 mm-3 mm diametroekin), emaitzek erakutsi 

dute hodiek beti difusibitate txikiagoa ematen dutela, baina horren arrazoia ez du zertan metodoaren 

prezisio falta izan, izan ere hodiak beste enpresa batean erosi egin ziren eta gerta liteke material 

berdina ez izatea. Esfera eta hariei dagokienez, diametroa txikitu ahala, deskribatutako metodoaren 

bidez lortutako difusibitatea txikiagotzen da, kasu horietan, hari finagoak eta esfera txikiagoen 

kasuan alegia, bero-galeren eta grafito-geruzaren eragina areagotu egiten da eta metodo honekin 
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neurketak egiteko ezinbestekoa da balio limite bat finkatzea: / 0,25a D > . Hots, baldintza hau 

bete behar da esferen edo zilindroen difusibitatea metodo honekin neurtu nahi denean. 

Termografia modulatua 

Teknika honetan iturri kitzikatzaile modulatua erabiltzen da eta orokorrean eroankortasun 

altuko laginak neurtzeko erabilia izan da. Horretarako kamara infragorri edo detektagailu 

monolitiko baten bidez lortutako seinalearen fasea distantziaren arabera irudikatzen da eta malda 

(m) kalkulatzen da, gero, Dfm /π−= ekuazioaren bidez (f iturriaren modulazioaren maiztasuna 

da) difusibitatea lortzen da; metodo horri fasearen metodoa deitzen zaio. Baina, metodo horrek ez 

ditu bero-galerak kontuan hartzen eta laginak finak direnean edo materiala eroale txarra denean 

difusibitatearen balio altuegiak lortzen dira. Lan honetan beroaren difusioaren ekuazioa bero-

galerak kontuan hartuta erabili dugu malden metodoa erabil daitekeela frogatzeko[3,4]. Ekuazioaren 

ebazpenetik 
ln( )

/
rT

m m f Dψ π× = −  adierazpena lortu dugu difusibitatea kalkulatzeko, ekuazio 

honetan T detektoreak neurtutako seinalearen anplitudea, ψ seinalearen fasea, f iturri modulaturen 
maiztasuna eta r argiztatutako puntuarekiko distantzia dira.  

     Azken metodo horrekin erradiazio eta konbekzio bidezko bero-galerek fasean zein anplitudean 

daukaten eragina anulatzen da eta difusibitatearen balioak zuzentzen dira. Hala ere, eroapenaren 

bidezko bero-galerak ez dira ekiditzen, horiek eragiten dutena linealtasunaren galera delako (ikus 4. 

Irudia). Xafla lodien kasuan eta konduktibitate altuko materialetan (K < 5 W/mK) azken efektu hori 

arbuiagarria da.  

    3. Irudian muntai esperimentala adierazi dugu, lagina laser baten bidez kitzikatu egiten da, izpi-

sorta moduladore akusto-optiko batez modulatu egiten da eta laginean fokalizatu egiten da. Lagina 

grafitoz estali egiten da (grafitozko geruza ahalik eta finen izan behar du) eta huts-kamara batean 

kokatzen da. Lagina kitzikatu ostean uhin termikoa materialean zehar hedatu egiten da eta kamara 

infragorri baten bidez laginak emititzen duen erradiazioa jaso egiten da. Jasotako informazioa lock-

in batetik pasa ostean, software programa baten bidez seinalea desmodulatzen da eta azkenik 

informazioa ematen digun laginaren gainazaletik jasotako erradiazio infragorriaren anplitudea eta 

fasea lortzen dira.  

Esan dugun moduan malden metodoa erabilita erradiazio eta konbekzio bidezko bero-galeren 

ekarpenek fasean eta anplitudean elkar anulatzen dute, eta nahiz eta mota honetako galerak egon 

difusibitatearen balio zuzena lor daiteke. Ez da hori gertatzen eroapenaren bidezko galerak 

daudenean, kasu honetan linealtasuna galtzen delako. Eroapenaren bidezko galerak saihesteko, 

lagina hutsean neurtzea proposatu dugu. 4. Irudian 34 µm-ko PEEK (poli-eter-ketone) fibra baten 
gainazaleko tenperaturaren anplitudea eta fasea neurtu ditugu. Neurketak airean (sinbolo beteak) eta 

hutsean, 3×10
-3
 mbar-eko presiopean, (sinbolo hutsak) egin dira. Irudian ikus daitekeenez hutsean 

eroapenaren bidezko galerak saihestu ditugunez tenperatura-igoera handiagoa da. Bestetik, hutsean 

jokaera lineala aurkezten dute bai anplitudeak eta bai faseak, beraz linealtasun eza eroapenaren 

bidezko galerak eragiten du, eta honek posible egiten du malden metodoa era egoki batean 

erabiltzea. Azkenik, hutsean gertatzen den anplitudea eta fasearen malda aldaketa difusibitatearen 

balio baxuago bat ematen digu. Aipatzekoa da hutsean eroapena ekiditu badugu ere, fasea eta 

anplitudearen maldak desberdinak izaten jarraitzen dutela, hori erradiazioaren bidezko galerak 

ekarpen garrantzitsua dutelako da, nahiz eta malden metodoaren bidez ekarpena anulatu eta 

difusibitatearen balio zuzena kalkulatu daitekeen. 

Lortutako emaitzak 1. Taulan ikus daitezke, bertan airean eta hutsean malden metodoaren bidez 

lortutako emaitzak adierazi ditugu eta ikusten da hutsean neurtutakoak PEEK-en balio zuzena 

ematen digutela (0,19 mm
2
/s). Lagina hutsean neurtuz literaturan agertzen ziren difusibitatearen 

balio altuak zuzentzen dira. 
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       3. Irudia. Termografia modulatua. Muntai esperimentala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4. Irudia. 34 µm-ko fibra baten gainazaleko tenperaturaren fasea eta anplitudea, airean (sinbolo beteak) eta 
hutsean (sinbolo hutsak).  

Ondorioak 

Termografia infragorri pultsatuaren eta modulatuaren bidez materialen difusibitatea neurtzeko 

metodoak aurkeztu ditugu. Hau da, jadanik material lauak eta eroale onak neurtzeko erabiltzen ziren 

metodoak, kurboak, finak eta eroale onak ez diren materialetara zabaldu ditugu. Horretarako, bero-

difusioaren ekuazioa iturri desberdinen kasuetara eta geometria desberdineko materialetara aplikatu 

eta ebatzi dugu. Flash metodoaren kasuan, material kurboen difusibitatea neurtzeko bide erreza 

lortu dugu. Metodo modulatuari dagokionez, laginak oso finak direnean edo materialak eroale onak 

ez direnean eroapenaren bidezko bero-galerak kontuan hartzea ezinbestekoa dela frogatu dugu, 
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horrek eragiten baitu maldaren linealtasunaren galera. Hori ekiditzeko esperimentuak hutsean egin 

behar direla ondorioztatu dugu, horrela, lagin oso finak (< 7 µm) zuzenki neurtu ahal izan dira. 
 

 

1. Taula. Difusibitate termikoa (mm
2
/s). Malden metodoaren bidez lortutako emaitzak PEEK materialaren lagin 

desberdinetarako airean eta hutsean.  
 

 

 Airean 

Hutsean 

(P = 3x10
-3
 mbar) 

Xafla l = 250 µm 0.20 0.19 

Xafla l = 125 µm 0,26 0,19 

Xafla l = 75 µm 0,30 0,19 

Xafla l = 25 µm 0,45 0,19 
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Laburpena. Lan honetan, kalkulu elektronikoek, neurketa magnetikoak, X-izpiak eta 
Mössbauer espektroskopia erabiliz Fe-Al aleazioen egitura eta magnetismoaren arteko erlazioa 
ikertu dugu, konposizio aldaketek eta baita tratamendu mekanikoek daukaten eragina aztertuz.  
Azken bi faktore horien ondoriozko egitura-aldaketa eta beraz, atomo magnetikoek jasaten duten 
ingurunearen aldaketa (desordenamendua) eta bestetik, eragiten duten bolumen-aldaketa dira 
aldaketa magnetikoen eragileak. 

Sarrera 

Orokorrean, konposatu intermetalikoak aplikazio teknologiko ugari dituzte, hala nola, 
tenperatura altuetan erabil daitezke, aplikazio zientifikoetarako eta mikroelektronikan kontaktuak 

eta interkonexioak sortzeko [1,2]. Fe-Al 
aleazioak gainera oxidazioren aurkako 
erresistentzia handia du eta propietate hori 
aurkitu zenetik zabalki aztertua izan da [3].  

Portaera magnetikoari dagokionez, 
aleazio hauen ezaugarri nagusienetako bat 
jasandako edozein egitura-aldaketa bere 
jokaera magnetikoan eragiten duela da. Hots, 
deformazio mekaniko txiki batek seinale 
magnetikoaren aldaketa izugarria eragin 
dezake [3]. Hau da, deformazio mekanikoaren 
ondorioz Fe-Al-ren egitura ordenatu izatetik 
desordenatu izatera pasa daiteke eta gainera, 
gelaxka-parametroa % 1 alda daiteke, 
aldaketa horrek laginaren magnetismoan 
zuzenean eragiten duelarik. Adibidez, 
konposizio jakin batzuetarako lagin ordenatua 
paramagnetikoa da baina deformazio 
mekanikoaren ostean ferromagnetikoa 
bihurtzen da. Gainera Fe-ren konposizioaren 

1 Irudia. Fe-Al aleazioen fase-diagrama [5]. 
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aldaketa txikiek, % 1 at. baino aldaketa txikiagoek, jokaera magnetikoan aldaketa handiak eragiten 
dituzte [4]. Portaera horiek azaltzeko mikroegitura eta magnetismoaren arteko erlazioa aztertu behar 
da, alegia, aldaketa horiek Fe-Al aleazioen fase diagraman [5] (ikus 1. Irudia) agertzen diren egitura 
desberdinekin erabat erlazionatuta dago. Fase nagusiak B2 eta D03 egitura ordenatuak eta A2 
egitura desordenatuak dira [6], hirurak  gorputzean zentratutako egitura kubikoan (bcc) oinarrituta. 
Adibidez, A2 egitura soluzio-solido bat da eta Fe eta Al atomoak zoriz banatzen dira gorputzean 
zentratutako egitura kubikoan. 

Kalkulu elektronikoak, neurketa magnetikoak, X-izpiak eta Mössbauer espektroskopia erabiliz 
aleazio hauen egitura eta magnetismoaren arteko erlazioa ikertu dugu, konposizio aldaketek eta 
tratamendu mekanikoek daukaten eragina ere aztertuz.   

Aleazio hauek aztertzeko erabilitako kalkulu elektroniko gehienak Tight Binding Linear Muffin 
Tin Orbital (TBLMTO) kodea [7] erabiliz egin ditugu, lortutako emaitzak aleazio hauen joera 
orokorra ulertzeko oso erabilgarriak izan direlarik. Kalkuluak egiteko A2, B2 eta D03 egiturak 
erabili ditugu eta oreka egoerako gelaxka-parametroa, egoeren dentsitatea (DOS) eta momentu 
magnetikoa kalkulatu ditugu. Gainera kalkuluak kasu polarizatu eta ez-polarizaturako egin ditugu 
eta A2 egitura desordenatuaren kasuan kalkulu polarizatuak energia total txikiagoa ematen duela 
ikusi dugu, beraz, egitura desordenatua beti (konposizio desberdinetarako) magnetikoa dela 
ondorioztatu ahal izan dugu.  

Desordena eta bolumen aldaketek magnetismoan daukaten eragina 

Lagin ordenatuen kasuan Fe1-xAlx aleazioetan Al-ren kontzentrazioa handitzean giro 
tenperaturako momentu magnetikoa txikitu egiten da, poliki x < 0,2 denean eta ondoren azkarrago, 
momentu magnetikoa zero bihurtzen da x > 0,35 denean [8]. Aleazio desordenatuek, ordea, portaera 
ferromagnetikoa aurkezten dute beti. Ondorioz, Fe-Al aleazio bat desordenatzen badugu jokaera 
paramagnetiko izatetik ferromagnetiko izatera pasako da. Urteetan zehar, trantsizio metalen (TM) 
aleazio intermetaliko desordenatuen magnetismoa tokian tokiko ingurunearen modeloaren bidez 
azaldu da, hau da TM-en momentu magnetikoa inguruan dauzkan TM-en araberakoa izango da, 
baina modelo honek emaitzak kualitatiboki bakarrik azaltzen ditu eta autore desberdinen artean 
emaitza kuantitatiboetan ez da adostasunik lortu [9]. 

Kontuan hartzekoa da Fe-Al-ren egoera desordenatuak bolumenaren handipen bat dakarrela. 
Eta jakina da [10] Fe atomoen arteko distantzien aldaketek magnetismoan aldaketak dakartzatela. 
Ondorioz, pentsatzekoa da Fe-Al aleazioen magnetismoaren iturria ez dela bakarrik ingurunearen 
araberakoa, banden egituran gertatzen diren aldaketek (bolumen-aldaketak induzituta) badaukate 
zer esanik. Kalkulu teorikoen bidez ikusi da egitura desordenatuek bolumen-aldaketa eragiten 
dutela, baina esperimentalki bi ekarpenak banatzeko metodoa behar da, hots, gelaxka-parametroa 
(bolumena) aldatu behar da egitura aldatu gabe. Hori egiteko bolen bidez ehoturiko Fe60Al40 lagin 
desordenatua presiopean jarri dugu eta X-izpien dikroismo zirkular magnetikoa (XMCD) erabili 
dugu egitura zein magnetismoa aztertzeko. Emaitzek adierazi dute presioaren bidez  gelaxka-
parametroa aleazio ordenatuaren balio bera lortzen duenean magnetismoa % 35 txikitzen dela 
(egitura aldatu barik). 1. Taulan kalkulu elektronikoen bidez lortutako emaitzak adierazi ditugu, 
Fe50Al50 eta Fe75Al25 konposizioetarako egitura ordenatu eta desordenatuetarako lortutako orekako 
gelaxka-parametroa eta momentu magnetikoa. Emaitza horiek kontuan izanda ondoriozta daiteke 
bolumenak magnetismoan duen kontribuzioa % 45ekoa dela. Beraz, bai emaitza teoriko zein 
esperimentalek adierazten dute ingurunearen ekarpena magnetismoan garrantzitsua dela baina ez 
dela bakarra eta bolumen-aldaketak kontuan hartu behar direla jokaera magnetikoa azaltzeko. 
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1. Taula. Kalkulu teorikoen emaitzak. 
 

Konposizioa  Egitura a (a.u.) µFe(µB) 

B2 10,74 0,64 Fe50 Al50   

A2 10,96 1,75 

D03 10,65 1,86 Fe75Al25 

A2 10,72 2,01 

 

Desordenamendu prozesua 

Aurreko atalean, bolumenak lagin desordenatuen propietate magnetikoetan daukan eragina 
aztertu dugu.  Atal honetan, desordenamendu prozesua aztertuko dugu, horretarako Fe70Al30 lagina 
aukeratu dugu eta bolen bidezko ehoketa mekanikoaren bidez desordenatuko dugu lagina. Ikusiko 
dugun bezala konposizio honetako lagin ordenatuak (suberatuak) giro tenperaturan oso magnetismo 
ahula dauka eta guztiz aldatzen da desordenamenduarekin.  

 
 

        2. Irudia. XRD-rekin lortutako emaitzak. a) Difraktogramak ehoketa-ordu desberdinetarako. b) Gelaxka-
parametroaren aldaketa ehoketa-orduekin. 
 

2. Irudian, giro tenperaturan, X-izpien difrakzioaren (XRD) bidez egindako neurketak adierazi 
ditugu. Garbi ikus daitekenez, egitura ordenatua izatetik (D03 eta B2 gailurrak) guztiz 
desordenatura izatera pasatzen da lagina. Gainera difraktogramak aztertuz ondoriozta daiteke 5 
ehoketa-orduko (hemendik aurrera 5 h) denborarekin superegitura gailurrak guztiz desagertzen 
direla eta gelaxka-parametroak maximo bat lortzen duela 6 h ostean (ikus 2. Irudia). Gelaxka-
parametroaren handipen maximoa (hau da, 6 ehoketa-ordu ondoren gertatzen dena) % 0,7 da, 
emaitza hori bat dator literaturan deformazio ostean % 27,5-35 at. Al daukaten laginetan ematen 
den gelaxka-parametroaren handipenarekin [11]. 

Analisi termiko diferentzialetan (DTA) 200 ºC inguruan ordu bat baino gehiagoko ehoketa-
orduko laginek gailur exotermiko bat erakusten dute (ikus 3. Irudiko barruko grafikoa). 3. Irudian 
entalpiak (DTA esperimentuan gailur exotermikoaren azalera neurtuz lortua) ehoketa-orduekin 
jasaten duen aldaketa ikus daiteke: entalpia handitu egiten da 6 ehoketa-ordurarte. Emaitza horiek 
eta XRD-aren bidez lortutakoek, non desordena osoa 5 h ostean ematen baiten, adierazten digute 
DTA-an agertutako gailurrak laginaren egituraren desordenarekin zer ikusia daukala, hau da, gero 
eta gailur exotermikoaren azalera handiagoa izan gero eta desorden handiagoa egongo da. Eta esan 
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dugun moduan, 6 h ostean entalpiren balioa konstante mantentzen da eta beraz, ondoriozta 
dezakegu 6 h ostean desorden osoa lortu dela. Aipatzekoa da 1 h-ko laginean gailur exotermikorik 
ez dela agertu. Bestetik, esan dezakegu desordenamendu prozesua mailaz mailako prozesu bat dela; 
ehoketarekin, A2 fasea sortu eta bere kontzentrazioa handituz doa, lagin guztia A2 izan arte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3. Irudia. Entalpiaren aldaketa ehoketa-denborarekin. Barruan, DTA-ren emaitza, bero fluxua vs. tenperatura 2 eta 
10 ehoketa-orduetarako. 

 

 
        4. Irudia. Imanazioaren balioaren aldaketa (7 T) ehoketa-denborarekin. Barruan, imanazio-kurbak ehoketa ordu 
desberdinetarako.  

 
4. Irudiak magnetizazio-kurbak erakusten ditu ehoketa-ordu desberdinetarako. Irudiak aldaketa 

magnetiko handia erakusten du 4 h-tik 5 h-ra, DTA eta XRD esperimentuetan aldaketa mailakatua 
da baina magnetizazioan bat-bateko aldaketa ematen da. 5 ehoketa-ordu baino gutxiagoko laginen 
magnetizazio-kurbaren itxura lagin ordenatuena bezalakoa da, horrek esan nahi du oraindik lagin 
horietan ordena badagoela. 

Mössbauer espektroskopiari dagokionez, 5. Irudian ehoketa-ordu desberdinen laginen 
espektroak adierazi dira. Suberatutako laginak kontribuzio paramagnetiko handia erakusten du eta 
kontribuzio magnetiko zabala ere bai. Lehenengo ehoketa-ordua ostean, seinale paramagnetikoa 
txikitu egiten da eta kontribuzio magnetikoa ez da oraindik guztiz definitzen. 3 h ostean kontribuzio 
magnetikoa gero eta gehiago definitzen da eta sextete bat (ekarpen magnetikoa) agertzen hasten da 
kontribuzio paramagnetiko txiki batekin batera. Mössbauer espektroetatik datu kuantitatiboak atera 
ahal izateko kontribuzio magnetiko garbia ez duten laginak doitzeko (4 h beherakoak) eremu 
hiperfinoen banaketa (P(Bhf)) erabili dugu. Kontribuzio magnetikoa (sexteteak) argi definitua 
dagoen espektroetan azpiespektro diskretuak erabili ditugu ajusteak egiteko: sexteteak, kontribuzio 
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magnetikoak kontuan hartzeko eta singlete bat kontribuzio paramagnetiko ahulerako. Gainera, 4 h 
eta beheragokoekin konparatu ahal izateko eremu hiperfinoen banaketarekin ere doitu ditugu.  

Suberatutako laginean eremu hiperfinoen banaketak eremu baxuetan bi gailur ikus daitezke (2 T 
eta 10 T ingurukoak) eta oso gailur txikia 28 T inguruan (ikus 5. Irudia). 2 T-n kokatutako gailurra 
espektroaren kontribuzio magnetikoari dagokio. Lehenengo ehoketa-ordua eta gero, oraindik eremu 
baxuko bi gailurrak agertzen diren arren 2 T-koa asko txikitu da eta 28 T-aren inguruan gailur 
zabala agertzen da  (aipatzekoa da DTA-ko esperimentuetan suberatutako lagina eta 1 h-z ehotutako 
laginen arteko diferentziarik ez zegoela). Ehoketa-orduekin espektroek duten eboluzioa monotonoa 
da eta 3 h ostean kontribuzio nagusia 28 T inguruan sortutako gailur zabala da. 4 h-ko espektroa 3 
gaussiarren bidez doitu ahal izan dugu baina horren ondorengoko laginak ezin dira 3 gaussiar soilik 
erabiliz doitu. Honek adierazten digu orden magnetikoa ehoketa-denbora handitu ahala 
handiagotzen dela eta adierazten du doiketa egokia azpiespektro diskretuak erabiliz egiten dena 
dela. Sextete bakoitzaren balioa Fe atomo bakoitzaren inguruaren araberakoa denez, 4h, 5h eta 7h-
tako espektroen doiketa diskretua 6 sextete eta singlete bat erabiliz egin da. Sexteteak A2 egitura 
desordenatuan agertzen diren Fe posizio desberdinei dagokie. 5. Irudian doiketa diskretuen datuak 
kontuan hartuz, hau da azpiespektro bakoitzaren azalera eta zabalera, gaussiarrak eraiki dira, 
ehoketa-ordu gutxiko espektroekin konparatzeko. Irudi horretan ikus daiteke 20 T baino eremu 
gutxiagoko gailurrek ehoketa-denborarekin txikiagotzen direla eta balio altuagokoak handitu. 
Ehoketa-ordu luzetarako 10 T inguruko gailurra guztiz desagertzen da eta beraz, suberatutako 
laginaren kontribuzio nagusia egoera desordenatu osoa lortzen denean desagertzen da. Bestalde, 
28 T-n zentratutako kontribuzio magnetiko ahula (suberatutako laginean) lagin desordenatuen 
kontribuzio magnetikoen hazia dela esan dezakegu. Aipatzekoa da Fe70Al30 konposiziorako eta A2 
egitura desordenaturako Fe-ak ingurunean dauzkan beste Fe kopuruaren banaketa binomiala [12] 
bat datorrela lagin desordenatuan lortutako sexteteen azalerekin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5. Irudia. a) Mössbauer espektroak ehoketa-denbora desberdinetarako. b) Espektroen doiketen emaitza: 0 h-5 h 
eremu hiperfinoen banaketak eta 4 h-11 h azpiespektro diskretuekin egindako doiketak gaussiarren bidez adierazita. 

Ondorioak 

Erabilitako teknika desberdinek ehoketa-prozesua dinamikoa dela erakusten dute. Bolen 
bidezko ehoketak ordena-desordena trantsizioa eragiten du laginean eta gainera, gelaxka-
parametroa % 0,7 handitzen da. Horretaz gain, orden magnetikoa induzitzen da. Egindako 
esperimentuek erakusten digute ehoketa-prozesu mailaz mailakoa dela eta guk aplikatutako 
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baldintzetan prozesua 6 h-etan amaitzen dela. Mössbauer espektroskopiak erakusten digu egitura 
ordenatuan jadanik zegoen kontribuzio magnetiko oso txiki bat geroago lortuko den kontribuzio 
totalaren hazia dela, gainera, guztiz desordenatutako laginean sexteteen azalera eta A2 egituran 
Fe70Al30 kasuan distribuzio binomialarekin lortzen den emaitza bat datoz. 
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Laburpena. Kerr efektu magneto-optikoan (MOKE) oinarrituta dagoen elipsometria magneto-
optiko orokortuak (GME) aplikazio teknikoetan ohikoak diren material magnetiko ez-lau eta 
zimurtsuen propietateak neurtzeko duen gaitasuna aztertu dugu lan honetan. Material hauetan 
jazotako MOKE eta GME fenomenologia nanozientzia eta nanoteknologian deposizio-teknika bidez 
hazi ohi diren lagin ideal eta oso lauetan dugun ulermenetik kanpo dago, gainazalaren topografia  
eta beraz islapen baldintzak definitzea problema ez-tribiala baita. GME analisia lagin idealetatik 
haratago orokortzea da gure xedea, industrian erabilitako materialetan gainazalaren propietate 
estrukturalak zein aplikazioetara bideratutako errendimenduari buruzko xehetasunak lortu ahal 
izateko. Analisi honen hasierako baliagarritasuna frogatzeko, altzairuzko lagin industrialak erabili 
ditugu, beraien propietate optiko eta magneto-optikoak karakterizatuz.  

Sarrera 
Altzairuak erabilera zabala du gaur egun errepide, trenbide, zubi edo bestelako azpiegituren 

eraikuntzan, batez ere, hauei gogortasuna eta zurruntasuna emateko asmoz. Bereziki esanguratsua 
da baita ere autoen zein etxetresnen hezurdura bezala betetzen duten funtzioa. Horrez gain, 
plastikoz estalitako gorputzen betegarri eta pieza txikien ekoizpenean (torlojuak, iltzeak, etab.) ere 
aurkitu daitekeen materiala da. Altzairua bere gehiengoan burdinez (Fe) osaturik egoteak berau 
material magnetikoa dela esan nahi du. Propietate magnetikoek kristal-egiturarekin, propietate 
mekanikoekin eta konposizioarekin duten lotura zuzena dela eta, altzairuaren magnetismoa 
ikertzeak beste propietate mota hauei buruzko xehetasunak ezagutzeko bidea eman dezake. 

Industria aplikazioetarako erabilera hain zabala duela ikusirik, interesgarria litzateke laser 
bidezko metodologia ez suntsitzaileak material mota hauetara hedatzea, gainazalari buruzko 
informazio zuzena lortzeko asmoz. Kasu konkretu honetan, GME analisiak gainazalaren propietate 
magnetiko, magneto-optiko eta optikoak aldi berean karakterizatzeko ahalmena eskaintzen du. Bere 
erabilera, ordea, ez da oraindik mota honetako lagin industrialetara hedatu, analisi magneto-
optikoak gainazal eta interfase idealak kontsideratu izan baititu egundaino [1], eta beraz argia lagin 
zimurtsuetatik islatzean jazotako polarizazio egoeraren aldaketen ulermena lortzeke dago oraindik. 
Hala eta guztiz ere, MOKE eta GME analisiak altzairuzko lagin industrialetan baliagarriak direla 
erakusten dute gure neurketek, islapen baldintzak eta depolarizazio efektuak era zehatzean 
ezagutzen ez ditugun arren. Honen gainean ikuspegi sakonago bat lortzeko, lagin lauetan ondo 
ezagutzen den fenomenologiaren eta lagin zimurtsuetan lehendabizi egindako neurketen 
konparaketatik zimurduraren eta gainazalaren irregulartasunaren eragina ulertzea da lehenengo 
pausoa.  
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Kerr efektu magneto-optikoa (Magneto-Optical Kerr Effect, MOKE)  
Fenomeno magneto-optikoen oinarria material magnetikoen propietate optikoek 

magnetizazioaren egoeran duten menpekotasunean datza. Argia magnetizatutako ingurune batetik 
islatzean bere polarizazio egoeran zein intentsitatean jasandako aldaketak Kerr efektu magneto-
optikoaren bidez gertatzen dira. Efektu honen jatorria spin-orbita akoplamenduaren ondorioa da 
testuinguru mikroskopiko kuantikoan. Makroskopikoki, ordea, teoria dielektrikoaren bitartez azaldu 
daiteke, magnetismoak tentsore dielektrikoaren diagonaletik kanpo induzitutako elementuak direla 
eta, tentsorearen zati asimetrikoa osatzen dutenak [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Irudia. Kerr efektu magneto-optikoa eta magnetizazioaren eraso planoarekiko osagaiek sortutako efektu 

ezberdinak: luzetarakoa, zeharkakoa eta polarra. Material magnetiko bat linealki polarizatutako argiarekin erasotzen 
bada, orokorrean islatutako argiak polarizazio eliptikoa izango du, �� errotazioa eta �� eliptizitatea eskuratu ondoren. 
Bi kopuru hauen neurketak materialaren magnetizazioaren norabidea ezagutzeko bidea ematen du. 

 
Islatutako argiaren polarizazio egoeraren eta intentsitatearen analisia burutuz, magnetizazioaren 

hiru osagaiean norabidea eta magnitudea ezagutu daitezke [3], eraso-planoarekiko osagai bakoitzak 
tentsore dielektrikoan duten eragin ezberdina dela eta (ikus 1. Irudia). 

Azken hamarkadetan MOKE efektua gainazalen, xafla meheen, multigeruza sistemen eta 
nanoegituren magnetismoa ikertzeko oinarrizko tresna bilakatu da. Materialen azaleko nanometro 
gutxi batzuk karakterizatzeko gai den arren, geruza atomiko bakarraren magnetizazioaren eboluzioa 
ezagutzerainoko zehaztasun maila erakutsi du [1]. Bestalde, informazioaren grabaketa magneto-
optikoan [4] edo gaurkotasun handia hartu duen den magnetoplasmonikaren eremuan [5] garrantzi 
handiko fenomenoa da. 

Elipsometria magneto-optiko orokortua (Generalized Magneto-Optical Ellipsometry, 
GME) 

Gainazal lauen kasuan, guztiz polarizatuta dagoen argiaren islapena Jones-en formalismoaren 
bidez azaldu daiteke teoria elektromagnetikoaren baitan 2 × 2 matrizeen bitartez. Islapen 
esperimentu bakar baten bidez erreflexio matrizea balio konstante baten salbuespenarekin 
determinatu daiteke. Hiru zenbaki konplexu hauen ezagupena, ordea, laburtutako islapen matrizea
litzatekeena, nahikoa da edozein material magneto-optiko karakterizatzeko, hots, N = n + iκ 
errefrakzio indize konplexua eta Q = Qr + iQi akoplamendu magneto-optiko konstantea ezagutzeko. 
Gainera, magnetizazioaren hiru osagaiek islapen matrizean duten efektu ezberdina dela eta, hauek 
era independentean aztertu daitezke. Hau guztia burutzeko, beharrezkoa da gutxienez sarrerako hiru 
polarizazio egoera ezberdinetarako islapena neurtzea. Horretarako, bi polarizatzaile birakariz 
osatutako muntai esperimental sinpleaz baliatu gara (ikus 2.a Irudia). P1 polarizatzaile linealak 
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sarrerako laser argiaren (λ = 632 nm) polarizazio egoera hautatzen du, ondoren elektroiman batean 
kokatutako laginean islatua izateko. Islapenaren ondoren, P2 bigarren polarizatzaile lineal 
automatiko batek irteerako argiaren polarizazio egoera aukeratzen du, zeinen intentsitatea 
fotodetektagailu baten bidez neurtzen den. Fotodetektagailuan jasotako intentsitatea Jones-en 
kalkuluaren bitartez zehaztu daiteke, uniformeki magnetizatutako materialaren honako islapen 
matrizea kontsideratuz,  

 

� �
�� �

�� �� � �
� ��

�� �

�� �� � �
            

(1) 
 
non rs eta rp ohiko islapen koefiziente ez magnetikoak diren, α eta β luzetarako eta zeharkako efektu 
magneto-optikoekin lotutako islapen elementuak diren bitartean, hurrenez hurren. Hemen, eremu 
magnetikoaren norabidea laginaren planoan dagoenez, efektu polarrak arbuiatuko ditugu. 

 
2. Irudia. (a) GME teknika gauzatzeko muntai esperimentala. (b) Polarizatzaileen orientazio jakin baterako 

neurtutako histeresi ziklo magnetiko bakoitzetik δI eta I kopuruak lortzen dira eremu magnetikoaren balio jakin 
bakoitzarentzat. 

 
Hurbilketa linealaren barruan, α eta β magnetikoki induzitutako elementuek zeinua aldatzen 

dute magnetizazioaren alderanzketa gertatzean. Gauzak horrela, fotodetektagailuak eremuaren 
zeinua aldatzean neurtzen duen intentsitatearen aldaketa frakzionala era honetan adierazi daiteke 
[6], 

 
��

�
�
� � � �����

�
� �

���� � ���� � ���� � ����

�� � ���� � ����
 

(2) 
 

non �� gaiak polarizatzaileen angeluen (ϕ1, ϕ2)  menpeko sinu eta kosinuaren funtzioak diren, eta Bi 
koefizienteak islapen matrize laburtuarekin lotutako parametroak.  
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(3) 
 
Bi parametroak lortzeko datu esperimentalekin (2) ekuazioaren doiketa ez-lineala burutzen da, 

eremu magnetikoaren balio konkretu baterako. Materialaren eredu optiko egokiaren bidez, 
konstante optiko eta magneto-optikoak berreskuratu daitezke parametro hauetatik abiatuta [6]. Era 
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honetan karakterizazio optiko, magnetiko eta magneto-optikoa eta 2D [7] zein 3D magnetometria 
[8] burutu daitezke.  

MOKE eta GME analisia lagin industrialetan: altzairua 
Laginak. Industrialki ekoiztutako karbono urriko altzairu laginak erabili ditugu gure 

neurketetarako. Hotzean % 84ko erredukzioaren bitartez ijeztuz 0.3 mm-ko lodiera duten xaflak 
lortu dira, hauen konposizioa % 0,03 C – % 0,19 Mn – % 0,13 Al – % 0,0035 N – % 0,012 P – % 
0,01 Si izanik. Altzairuaren osoko propietate magnetikoak ezagutzeko asmoz, histeresi ziklo 
magnetikoak neurtu dira egileen laborategian diseinatu eta sortutako sistema baten bidez [9, 10]. 
Horretarako, kanpo eremu magnetiko sinusoidal bat aplikatu da 1 Hz-tan, ezarritako eremu 
handiena 50 Oe ingurukoa izanik. Neurturiko histeresi ziklotik (ikus 3. Irudia) altzairua material 
magnetiko oso biguna dela ondorioztatu daiteke bere indar hertsatzaile edo eremu koertzitibo txikia 
dela eta, HC = 7,54 Oe.  

 
3. Irudia. Metodo induktiboz neurtutako altzairuzko laginaren B(H) histeresi ziklo magnetikoa.  
 
Karakterizazio magneto-optikoa era kontrolatuan burutu ohi dugun laginekin alderatzeko 

asmoz, sputter deposizio teknika bidez hazi dugun 30 nm-ko lodierako Co lagin baten zein 
altzairuzko laginaren mikroskopio optiko irudiak bildu ditugu (ikus 4. Irudia). Co laginak gainazal 
benetan laua erakusten duen bitartean (ikus 4.a Irudia), altzairuak mikroegitura edo erliebe 
zimurtsua erakusten du zeharkako bide edo kanalez osatutako topografia duelarik (ikus 4.b Irudia). 
Izaera lau eta zimurtsu hauek konfirmatzeko eta kuantitatiboki aztertzeko, AFM (Co laginaren 
kasuan) eta profilometria (altzairuaren kasuan) teknikak erabili ditugu. Co laginaren kasuan 
zimurduraren batez besteko koadratikoa (RMS) 1 nm ingurukoa dela aurkitu da [11], altzairuaren 
kasuan balio hau 3 μm–koa izanik. 

 
4. Irudia. (a) Sputter deposizio teknika bitartez hazitako Co lagin lauaren eta (b) altzairuzko lagin zimurtsu baten 

mikroskopio optiko irudiak. Izaera lauaren eta zimurtsuaren arteko aldea nabaria da irudietan ikusten den bezala. 
 
MOKE neurketak. Co eta altzairuzko laginetan islatutako laser argiaren egiturak aztertu 

ditugu argia pantaila batean proiektatuta. 5.a eta 5.b Irudietan ikusi daitekeen bezala, Co lagin 
ispilu-islapena gertatzen den bitartean, argia oso sakabanatuta agertzen da altzairutik islatu ostean. 
Hala eta guztiz ere, altzairuaren MOKE seinalea neurtzeko gai izan gara eremu magnetiko bat 
aplikatuta.  
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5. Irudia. Ikerketa magneto-optikoen emaitzak (a) Co lagin lauan eta (b) altzairuzko lagin industrialean. 
Ezkerraldeko argazkiek islapen osteko laser argiaren pantaila baten gaineko proiekzioa erakusten dute. Eskuinaldean, 
MOKE efektuaren bitartez neurtutako histeresi ziklo magnetikoak, seinale-zarata erlazio nabarmenarekin. 

Altzairuaren gainazaletik neurtutako histeresi zikloak (ikus 5.b Irudia) eremu koertzitibo altua 
erakusten du gorputz osoko histeresi zikloarekin alderatuz gero (ikus 3. Irudia). Horren arabera, eta 
altzairua material magnetiko oso biguna den arren, gainazalaren portaera oso ezberdina aurkitzen 
dugu MOKE neurketen bidez, gainaleko topografia zimurtsuaren eraginez. Horrez gain, histeresi 
zikloaren formak gainazaleko kanal egiturek sortutako demagnetizazio efektuetan jatorria duen 
magnetizazioarentzako norabide gogokoen edo anisotropia magnetikoaren existentziaren seinaleak 
ematen ditu. 

 
GME analisia. Altzairua GME teknikaren bitartez karakterizatzeko asmoz, sarrerako eta 

irteerako polarizazio konfigurazio ezberdinetan (ϕ1, ϕ2) neurtu ditugu histeresi ziklo magnetikoak. 
441 polarizazio konfigurazio ezberdin erabili ditugu, honako datu-multzoa bilduz: alde batetik, P1 
polarizatzailea ϕ1 � [−5º, 5º] tartean aldatu dugu 0.5º-ko zehaztasunarekin. Ondoren, P2 
analizatzailea P1 polarizatzailearekin duen gurutzaketa angeluaren inguruan aldatu da,  ϕ2 � [ϕ1 + 
90 − 5º, ϕ1 + 90 + 5º]. Datu multzo diagonal honek (ikus 6.a Irudia) abantailak erakutsi ditu ohiko 
21 × 21 sare karratuarekiko datuen doiketa prozesua burutzeko orduan [12].  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Irudia. (a) Neurtutako δI/I esperimentala eta (b) doiketa ez-linealetik lortutako δI/I mapa, sare finago batean. H 

= 2000 Oe eremuaren balioari (saturazioan) dagozkie mapa hauek. 
 
Jasotako datu-multzoa 6.a Irudian ikusi daiteke, non kolore-eskala ����-ren magnitudea 

adierazten duen. Lobulu itxurako egitura sortzen da gurutzatutako polarizatzaile konfigurazioaren 
inguruan (ϕ1 = 0º, ϕ2 = 90º). Ondoren, doiketa ez-lineala burutuz Bi parametroak lortu dira, berauek 
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erabiliz edozein polarizazio konfiguraziotarako kolore-mapa eraikitzeko aukera dagoelarik (ikus 6.b 
Irudia). Horrela, materialaren erantzun magneto-optikoa ezagutzen da polarizatzaileen 
konfigurazioa edozein izanik ere, islapen matrize osoa ezagutuz. 

Hemendik abiatuta konstante optiko eta magneto-optikoak ezagutzeko, eredu optiko aproposa 
behar da. Altzairuaren kasuan erronka handia da hau modelizazioari begira, bere gainazal zimurtsua 
dela eta. Bestalde, baliteke altzairuraren gainazal ez lauan gertatutako islapenaren eraginez hasieran 
polarizazio definitua duen laser argiaren egoera desegitea, depolarizazio efektuak direla medio. 
Kasu horretan Jones-en formalismoa ez litzateke baliagarria, eta Müller-en 4 × 4 matrizeen 
formalismoa erabili beharko litzateke [8], matematikoki zailtasun gehigarriak sortuz. 

Ondorioak   
MOKE eta GME teknikek lagin ez idealetan duten hasierako baliagarritasuna frogatu dugu, 

horretarako, altzairuzko lagin industrial zimurtsuen propietate optiko, magnetiko eta magneto-
optikoak karakterizatuz. Gure neurketek seinale-zarataren kalitate nabarmena erakutsi dute, 
islapenean gertatutako sakabanaketa handia gaindituz. GME analisiaren gerizpean, lortutako 
informazioarekin material hauentan karakterizazio optiko, magnetiko eta magneto-optikoa zein 
magnetometria burutzea posiblea da. Hala eta guztiz ere, islapen baldintzak xehetasunez ez 
ezagutzearen oztopoarekin topo egiten dugu, eredu optiko fidagarri bat eraikitzea oso zail bihurtzen 
duena. Gainazal ez laua izateak sortzen duen efektuak eta argiaren polarizazio egoeraren gainean 
sortutako aldaketak ezagutzeko asmoz, hurrengo pausoa zimurdura maila kontrolatua duten 
altzairuzko laginetan neurketak burutzea litzateke, hemen aztertu dugun zimurdura maila arbitrarioa 
duten ausazko laginetan MOKE eta GMEaren aukerak ezagutzeko zein eredu optikoa eraikitzeko 
bidea erraztu asmoz. 
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Laburpena. Porfirinetan oinarritutako sistema naturalek hainbat prozesu katalitikoetan hartzen 

dute parte. Adibidez, c zitokromoen hemo taldea oxigeno molekularraren erredukzioaren 

arduraduna da, prozesu honetan ura lortzen delarik. Disoluzioan lan egiten duten sistema natural 

hauek eredutzat joz, gure ikerketa taldea metaloporfirina ezberdinekin ari da lanean. Izan ere, 

gaitasun katalitikoa egoera solidoan mantentzen duten MOF berriak diseinatu eta sintetizatzen 

ditugu. Hemen aurkezten den konposatuak, ([FeTPPbipy]
•
)n, ez du adierazten gaitasun hori, baina 

interesgarria da erradikal neutroen auto-mihiztaduraz eratzen baita. 

Konposatu berri honen portaera kimiko eta magnetikoa ondo ulertzeko, eta, batez ere, burdin 

atomoaren oxidazio egoera zehazteko, ezinbestekoa izan zaigu hainbat karakterizazio-teknika 

erabiltzea; hala nola, oinarrizko analisia, X-izpien difrakzioa, termograbimetria, hainbat 

espektroskopia (infragorria, ultramore-ikusgaia eta Mössbauer-a), Erresonantzia Paramagnetiko 

Elektronikoa (EPR) eta suszeptibilitate magnetikoa. Halaber, kalkulu mekano-kuantikoak egin dira: 

DFT motakoak (DFT= density functional theory), hain zuzen ere. Izan ere, formularen bitartez 

pentsa daiteke burdin +2 daukagula, baina gainerako teknikek +3 oxidazio egoera adierazten dute. 

Sarrera 

Izaki bizidunak eredutzat joz, burdina hainbat aplikaziotan erabil daiteke katalizatzaile bezala. 

Adibidez, mitokondriaren barne-mintzean aurkitzen dugun c zitokromoen hemo-taldea oxigeno 

molekularraren erredukzioaren arduraduna da, oxigeno bakoitzeko bi ur molekula lortzen direlarik 

[1]. Hala ere, normalean katalisi prozesuetan metal hau ez da lehenengo aukera, eta gehienetan 

urriagoak eta toxikoagoak diren beste metal batzuk erabiltzen dira. Arrazoiak anitzak dira. Alde 

batetik, burdin-konposatu asko paramagnetikoak dira. Bestalde, haien erreakzioetan hain ohikoak 

diren espezie erradikalarioak aurkitzen dira askotan, eta gainera espin egoeran aldaketa asko gerta 

daitezke. Hala eta guztiz ere, sintesi prozesuetako erreaktibotasuna eta selektibitatea kontrolpean 

edukiz gero, burdin-katalizatzaileak eraginkorrak izan daitezke [2]. 

Bestalde, metaloporfirinak bizitza izatearen euskarri dira; izan ere, oinarrizko funtzio 

biokimiko, entzimatiko eta fotokimikoek makroziklo tetrapirroliko honen ezaugarri berezien menpe 

daude [3]. Honela, ezaguna da porfirinetan oinarritutako katalizatzaileak oso eraginkorrak direla 

erreakzio oxidatzaileetan [4], eta azken urteotan konposatu hauek euskarri solidoetan finkatzeko 

esfortzu handia egiten ari da [5]. 

Lan honetan kontuan hartu beharreko beste kontzeptu bat dago: alegia, porfirinen auto-

mihiztadura. Horri esker porfirinak paketatzen dira sare metalorganikoetan (MOF=metal organic 
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framework). Gure ikerketa taldeak mota honetako konposatuen diseinu eta prestakuntzan 

esperientzia handia dauka, eta duela gutxi porfirinekin lanean hasita gara [6]. Hemen aurkezten den 

konposatu  berriak ([FeTPPbipy]
•
)n formula kimikoa dauka (TPP=meso-tetrafenilporfirina eta 

bipy=4,4'-bipiridina), eta erradikal neutroen auto-mihiztaduran oinarritutako konposatua da. Izan 

ere, azkenengoa azpimarratzeko da, arrunta ez baita.  

Gainera, erradikal neutroaren existentzia ezinbestekoa da konposatu honetan gertatzen dena 

azaltzeko. Hots, konposatuaren formularen arabera pentsa dezakegu burdinaren oxidazio-egoera +2 

dela, baina bere portaera +3 egoerarekin dator bat. Zer esanik ez, formula eta portaeraren arteko ez-

adostasuna ulertzeko hainbat karakterizazio teknika erabili behar izan dira. Hala nola, oinarrizko 

analisia, X-izpien difrakzioa, termograbimetria, Espektroskopia Infragorri, Ultramore-ikusgai eta 

Mösbauer motakoa, Erresonantzia Paramagnetiko Elektronikoa (EPR) eta suszeptibilitate 

magnetikoaren neurriak. Aipatutako ez-adostasunari eman diogun azalpena baieztatzeko DFT 

motako kalkulu mekano-kuantikoak egin dira ere.  

Oinarrizko analisia 

Oinarrizko analisiaren bidez konposatuaren C, N eta H elementuen edukia zehazten da. Teknika 

hau konposatuaren lagin baten errekuntzan datza oxigeno puruan. Molekula organikoaren oxidazio 

osoa gertatu ondoren, CO2, H2O eta N2 bezalako gas sinpleak lortzen dira, eta hauek presiopean 

jarri eta eroankortasun termikoaren arabera banatu egiten dira zutabe kromatografiko batean, 

laginaren C, N eta H ehunekoak adieraziz.  

Teknika honen bidez lortutako C, N eta H elementuen ehuneko esperimentalak 77,65(8), 

9,86(6) eta 4,32(1) dira pisutan, hurrenez hurren. Balio hauek, X-izpien difrakzioaren bidez 

lortutakoekin konparatuko ditugu geroago. 

X-izpien Difrakzioa 

X-izpien difrakzioa ezinbestekotzat jo daiteke materialen egitura kristalinoa ezagutzeko. Mota 

honetako esperimentu batean difrakzio-maximoen kokapen espazialari buruzko datuak lortzen 

ditugu. Maximo hauek adierazten dizkigute sare unitatearen parametroak, kristalaren orientazioari 

buruzko informazioa eta sare unitatean dauden atomo-mota zein horien kokapen espaziala. 

Konposatuaren egitura kristalinoa (ikus 1. Irudia) C2/c talde espazialean ebatzi zen. Egituran, 

(Fe-TPP)-bipy-(Fe-TPP) kateak daude, [010] norabidean hedatzen direnak. Kate horiek elkarren 

alboan kokatzen dira, euren artean sortzen diren -  loturei esker. Egitura kristalinoa aztertuz gero, 

burdinaren oxidazio egoera +2 dela pentsa daiteke. Izan ere, bipiridina molekulak neutroak dira, eta 

TPP
-2

 anioiak antzematen dira, TPP molekulek bi protoi baino ez baitituzte galdu.  

 
1. Irudia. a) ([FeTPPbipy]

•
)n konposatuak eratzen dituen kateak [010] norabidean. Kolore kodea: berdea=Fe; urdina=N; 

grisa, horia, turkesa=C(porfirina); morea=C(bipy). b) (010) planoaren irudia. Face-to-face -loturak fenil eraztun 

turkesen artean eratzen dira (5,067 Å) eta edge-to-face -lotura fenil eraztun turkesen eta horien artean (3,662 Å). Bipy 

molekulak eta hidrogeno atomoak ezabatu dira irudia argiago ikusteko. 
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X-izpien difrakzioaren bidez lortutako formularen arabera C, N eta H elementuen ehunekoak 

(78,64, 10,18 eta 4,39 hurrenez hurren) oinarrizko analisian lortutakoekin guztiz ados daude. 

Dena den, sintesian Fe
III

 erabilia dago, eta ez dago zertan pentsatu behar katioi metalikoa 

erreduzitu denik. Izan ere, erredox-prozesuren bat jasatekotan, oxidazioa espero genezake, hori 

baita burdinaren espezieen joera arrunta.  

Termograbimetria 

Analisi termograbimetriko batean konposatuaren lagin baten tenperaturarekiko masa-aldaketa 

neurtzen da, atmosfera kontrolatu batean. Teknika honen bidez konposatuaren egonkortasun 

termikoa azter daiteke, eta aldi berean konposatuaren deskonposizioa. 

([FeTPPbipy]
•
)n konposatua 290 ºC-taraino da egonkorra, tenperatura altuagoetan 

konposatuaren deskonposizioa bi pausutan gertatzen delarik (ikus 2. Irudia). Izan ere, 290 ºC-tik 

325 ºC-tara % 19,7ko masa-galera dago, bipiridinaren masa teorikoarekin bat datorrena. Jarraian, 

325 ºC-tik 410 ºC-tara bigarren masa galera ikus daiteke % 69koa dena. Hori porfirinaren 

deskonposizioa da. Termograbimetriaren ondoren jasotzen dugun hondakin gorrixka X-izpien bidez 

aztertu da, Fe2O3 dela ondorioztatuz. 

 
2. Irudia. ([FeTPPbipy]

•
)n-ren analisi termograbimetrikoa. Masa galera kolore gorriz dago; eta DSC kurba, urdinez. 

Espektroskopia infragorria 

Espektroskopia infragorrian lagina erradiazio infragorriarekin irradiatzen da. Uhin-luzera 

horretako argiak energia baxua duenez, ez dira jauzi elektronikoak gertatzen. Izan ere, 

espektroskopia honen bidez, konposatuaren talde funtzionalak identifikatzea badaukagu, argi 

infragorria xurgatzean, molekulen bibrazio-egoera baino ez baita aldatzen. Molekulen talde 

funtzionalek bi bibrazio maila nagusi dauzkate: tentsioa eta flexioa. Tentsio-bibrazioak atomoen 

arteko lotura-distantziaren aldaketa da, eta flexioa, lotura-angeluen aldaketa. 

([FeTPPbipy]
•
)n konposatuaren karakterizazioan teknika hau oso baliagarri izan zaigu. Izan ere, 

konposatua osatzen duten TPP eta bipiridinaren banda bereizgarriak aurkitzen dira espektroan ( ikus 

3. Irudia). 3000 cm
-1

 inguruan eraztun aromatikoen C-H loturaren tentsio-bibrazioak antzematen 

dira. 1600-1440 cm
-1

 tartean eraztunen C=C loturaren tentsio-bibrazioak aurkitzen dira, eta C=N 

loturarena 1348 cm
-1

 uhin-luzeran. Bipiridina molekula identifikatzen dituen bandak 1204 cm
-1

 eta 

1070 cm
-1

 inguruan daude, eta Fe-TPP loturena 1000 cm
-1

-ean. 750 cm
-1

 inguruan agertzen direnak  

C-H loturaren flexio-bibrazioari dagozkie.  

Teknika honetatik ez daukagu informaziorik burdinaren oxidazio-egoarari buruz, baina 

baieztatzen dira X-izpien bidez ikusitako egitura-harremanak.  

 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

94



 
3. Irudia. ([FeTPPbipy]

•
)n konposatuaren espektro infragorria. 

Espektroskopia ultramore-ikusgaia 

Trantsiziozko metalek espektro elektromagnetikoaren uhin luzera jakin batzuetan xurgatzeko 

gaitasuna dute, eta ultramore-ikusgaiari dagokion tartean metal hauen xurgapen-bandak zabalak 

dira, inguruko faktore kimikoen eragina jasotzen dutelarik. Metal hauen xurgapena d orbitaleko 

elektroiak kitzikatzean gertatzen da, eta beraz espektroa izango da metalaren oxidazio-egoeraren eta 

honen koordinazio-geometriaren araberakoa. Gainera, TPP porfirinak berak ere hainbat berezko 

xurgapen ditu, Soret ( ) eta Q bandak ( eta ) hain zuzen, zeinak aldatzen baitira porfirinak 

barnean duen metalaren izaeraren arabera.  

([FeTPPbipy]
•
)n-ren espektroa aztertzean (ikus 4. Irudia) Soret, -Q eta -Q bandak ikusten 

dira 377, 557, eta 517 nm-tan, hurrenez hurren. Hauez gain, espin baxuko burdin (III)-aren 

berezkoak diren bi banda ahulak antzeman daitezke 815 eta 770 nm-tan. Gainera, 690 nm-en 

inguruan porfirina erradikalarioen presentzia adierazten duen banda zabal eta ahula ere ikus daiteke 

[7]. Aurrez aipatutako Soret eta Q bandak ohikoa dena baino uhin luzera baxuagoetan agertzen dira 

[8], porfirina erradikal konplexuetan ematen den bezala hain zuzen ere [7].  

 
4. Irudia. ([FeTPPbipy]

•
)n-ren espektro ultramore-ikusgaia. 

Beraz, espektroskopia ultramore-ikusgaiak lehenbiziko teknika da non Fe
III

 identifikatzen baita, 

sintesian erabilitako espezie kimikoaren adostasunean.  

Mössbauer eta EPR espektroskopiak 

Mössbauer espektroskopia material batek xurgatzen edo igortzen duen erradiazio 

elektromagnetikoaren araberakoa da: beraz, nukleoen energi egoera desberdinen arteko 

transferentziak ikertzeko teknika baliagarria da.  

([FeTPPbipy]
•
)n konposatua aztertu da teknika honen bidez, Fe

III
 oxidazio-egoera berretsi 

nahian (ikus 5a. Irudia). Espektroa doitu ondoren, lortzen diren desplazamendu isomerikoaren 
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( eta banatze kuadrupolarraren ( E) balioak,  eta 1,054(2), koordinazio-esfera 

oktaedrikoan aurkitzen den Fe
III 

espezie baten balioekin bat datoz [9]. 

EPR espektroskopia parekatu gabeko elektroiak dituen konposatuak aztertzeko erabiltzen da. 

Parekatu gabeko elektroi batek molekula batean duen banaketa zehazteko baliagarria da, eta bai 

elektroi hauen hedadura nolakoa den jakiteko ere. 

Teknika honen bidez ere ([FeTPPbipy]
•
)n konposatuan burdina +3 oxidazio egoeran dagoela 

baieztatzen da. Espektroan (ikus 5b. Irudia) bi seinale ikus daitezke: lehena, oso ahula, esfera lau-

karratuan dagoen espin altuko Fe
III

-ari dagokiona, eta bigarrena, nagusia, esfera oktaedrikoan 

dagoen espin baxuko Fe
III

-ari dagokiona. Lehena, beraz, jatorrizko [FeTPPCl] erreaktiboari 

dagokio, eta bigarrena ([FeTPPbipy]
•
)n konposatuari [10]. 

 
5. Irudia. a) ([FeTPPbipy]

•
)n konposatuaren Mössbauer-espektroa eta b) ([FeTPPbipy]

•
)n-ren EPR espektroa. 

Suszeptibilitate magnetikoa 

Materialen egitura kristalinoa materialetan gertatzen diren hainbat portaera magnetikoen 

jatorria da. Gure konposatuaren egoera elektronikoa aztertzeko, suszeptibilitate magnetikoa teknika 

baliagarria da.  Honen bidez aztertzen da materialaren imanazio-erantzuna eremu magnetiko baten 

aurrean. 

([FeTPPbipy]
•
)n-ren kasuan lortzen dugun momentu magnetiko eraginkorrak ( eff) adierazten 

digu 1.2 parekatu gabeko elektroi ditugula atomo metaliko bakoitzeko. Emaitza horretarako bi 

interpretazio daude: elektroia porfirinaren eraztun aromatikoetan deslekutua agertzea edo alboko 

kateetako elektroiarekin parekatua agertzea. Aurrerago ikusiko den bezala, DFT kalkuluak burutu 

izan dira aurreko bi aukerak aztertzeko. 

DFT kalkuluak 

Karakterizazio-teknika esperimentalen bidez ondorioztatzen dugu ([FeTPPbipy]
•
)n konposatuan 

espin baxuko burdin +3 katioia daukagula. Hori horrela izanda, formula kimikoarekin bat etortzeko 

daukagun aukera bakarra da onartzea TPP-ren karga -3 dela. Kontuan hartuta, TPP
-3

 ligandoan 

hidrogeno azido guztiak galduta daudela, hirugarren karga azaltzeko dagoen aukera bakarra da  

TPP
-2

 anioia erreduzitu dela kanpo-elektroi bat onartuz. Hori horrela balitz, gure lehengo 

proposamena zen zentro metaliko bakoitzeko bi parekatu gabeko elektroi daudela: lehena, espin 

baxuko Fe
III

-ari dagokiona, eta bigarrena, TPP
-3

 ligandoari dagokiona. Suszeptibilitate 

magnetikoaren balioek, bestalde, zentro metaliko bakoitzeko parekatu gabeko elektroi bakar baten 

existentziaren berri ematen digute. Hori azaltzeko, bi aukera proposa daitezke. Lehenean, elektroi 

hori lekutu gabe egongo zen eraztun tetrapirrolikoan, aromatikotasun handia du-eta. Bigarrenean, 

elektroi hori parekatua egongo zen kate desberdinetako porfirinen arteko -elkarrekintzei esker 

(ikus 1. Irudia). 
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Bi aukera hauek DFT kalkuluen bidez aztertu dira, non kalkulu hauen bidez determinatzen baita 

atomo-multzo baten energia osoa. Kalkulu horietan konpromiso egokia hartu behar da hartzen diren 

atomoen kopuru eta kalkuluen zehaztasunaren artekoa, hain zuzen ere. Horrela, zehaztasun egokia 

izan ahal izateko, 6. Irudian ikus daitezkeen sare-puskak hartu dira kontuan kalkuluetan. Lehengo 

kasuan, edge-to-face -elkarrekintzei dagokie, eta bigarrena face-to-face delakoei. Sare puska 

hauetan bi zentro metaliko daude, eta beraz, porfirinak hartutako elektroia lekutu gabe egongo 

balitz, puska batean 4 parekatu elektroi egongo lirateke; eta berriz, parekatuak egongo balira, puska 

batean 2 parekatu elektroi baino ez ziren egongo. Beraz, lau kalkulu egin dira: edge-to-face edo 

face-to-face, eta parekatu gabeko 2 edo 4 elektroi konbinatuz.  

Kasu bietan kalkulatutako energia baxuagoa da parekatu gabeko bi elektroi daudenean. 

Horregatik, formula idaztean ([FeTPPbipy]
•
)n aukera hartu dugu, eta ez [FeTPPbipy]

•
 aukera. Izan 

ere, bigarren honetan, konposatua erradikalarioa dela ematen da aditzera, eta ez da horrela.  

DFT kalkuluen bidez, elektroi horien orbital molekularrak ere identifika daitezke. Horrela, 6. 

Irudian ikus daitezkeenez, edge-to-face eta face-to-face motako -elkarrekintza sendoak daude kate 

desberdinen artean porfirinaren fenilo taldeen artekoak, hain zuzen ere.  

 
6. Irudia. Porfirina bikoteen arteko orbital molekularren -elkarrekintza (a) edge-to-face eta (b) face-to-face motakoa. 

Ondorioak 

([FeTPPbipy]
•
)n konposatua eratu da metaloporfirinen auto-mihiztadura dela medio, MOF bat 

eratu delarik. Metaloporfirinen unitate egituralak erradikalarioak dira, baina sare kristalografikoaren 

interakzioei esker, jatorriz parekatu gabe dauden elektroiak, parekatzen dira edge-to-face eta face-

to-  motako -loturetan zeinak eratzen baitira alboan dauden TPP ligandoen fenilo taldeen 

artean. 
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Marijuanek UPV/EHUren diru-laguntza eskertzen du.  
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Laburpena. Lan honetan, hotzean ijeztutako altzairuei aplikatzen zaizkien tratamendu 

termikoetan gertatzen diren aldaketak ikertzen dira. Konkretuki, berriztatze eta birkristaltze 
metalurgia-prozesuetan ematen diren mikroegitura eta kristal-egituraren bilakaera analizatzeko 
teknika magnetiko ezberdinen gaitasuna aztertzen da. Lortutako emaitzek argi uzten dute histeresi-
ziklo magnetikoen eta Barkhausen soinu mikromagnetikoaren neurketek karbono urriko altzairuetan 
gertatzen diren mikroegitura eta kristal-egituraren aldaketak karakterizatzeko gai direla. 

Sarrera 

Normalki karbono urriko altzairuak hotzean ijezten (HI) dira eta ondoren suberatu egiten dira 
altzairua biguntzeko, bere konformazio gaitasuna hobetzeko eta kristal-egitura egokia lortzeko. 
Suberaketa-tratamendu batean HI altzairuaren egiturak berriztatze eta birkristaltze-prozesuak 
jasaten ditu. Berriztatze-prozesua aurrera doan heinean dislokazioak desagertzen eta berrantolatzen 
dira. Birkristaltzean aldiz akatsik gabeko ale berriak sortu eta hazten dira kristal-egituraren 
lehentasunezko orientazio berri batekin [1].  

Berriztatze eta birkristaltze-prozesuetan gertatzen diren aldaketak jarraitzeko teknika 
suntsitzaile eta ez-suntsitzaileak erabilgarriak dira [2-6]. Teknika ezberdinen artean teknika 
magnetikoak ez-suntsitzaileak dira eta ondorioz teknika hauek ikertzeko gero eta jakin-min 
handiagoa dago. 

Material ferromagnetiko bati kanpoko eremu magnetiko aldakor bat ezartzean, honen erantzun 
magnetikoan bere mikroegitura eta kristal-egituraren eragina handia izango da.  

Mikroegituraren eragina. Altzairua domeinu magnetiko deituriko erregio mikroskopikoz 
osatuta dago. Domeinu magnetikoak materialari eremu magnetiko bat ezartzean handitu egiten dira. 
Hauen hormak bere mugimenduan handitzea eragozten duten oztopoak topatzen dituzte, hala nola, 
dislokazioak, ale-mugak edo prezipitatuak. Ondorioz, mikroegiturak domeinu baten hormak behar 
duen askatze-indarra eta berriro gelditu aurretik egingo duen ibilbide-askea baldintzatuko ditu. Hau 
da, mikroegiturak histeresi-ziklo magnetikoa eta Barkhausen soinu mikromagnetikoa (MBN) 
baldintzatuko ditu, MBN domeinu magnetiko bat oztopo batetik beste oztopo batera askatzean 
igortzen den seinalea izanik.  

Kristal egituraren eragina. Lehentasunezko orientazio bat duen material polikristalino baten 
kasuan, kristal bakoitzaren eraginez, materialaren erantzun magnetikoa aztertzen den norabidearen 
araberakoa da (energia magneto-kristalinoa). Hau da, materiala magnetizatzeko behar den energia 
materialari aplikaturiko kanpo eremu magnetikoaren norabidearen menpe dago. Material 
polikristalino baten kasuan, aplikaturiko eremu magnetikoaren norabidea kontutan harturik, posible 
da normalizaturiko energia magneto-kristalinoaren batez besteko (Ecrys_avg/K1) bat kalkulatzea [7, 8]. 
Energia horrek material hori eremu magnetikoaren norabidean magnetizatzeko zailtasunaren berri 
ematen du.  

Testuinguru honetan, lan honek berriztatze eta birkristaltze metalurgia-prozesuetan ematen 
diren aldaketak ikertzeko teknika magnetikoen erabilera aztertuz egin diren hainbat ikerketa lanen 
laburpen bat egiten du [2, 7, 8, 9]. 
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Teknika esperimentalak 

Berriztatze eta birkristaltze-maila ezberdinak lortzeko, hotzean ijeztutako karbono urriko 
altzairuaren laginei laborategian suberaketa-prozesu ezberdinak ezarri zaizkie. Suberaketa-
prozesuei buruzko informazio gehigarria [2]-n aurki daiteke.  

Neurketa magnetikoak egileen laborategian diseinatu eta sortutako sistema baten bidez egin 
dira [2, 9]. Kanpo eremu magnetiko sinusoidal bat aplikatu da 1 Hz-tan histeresi-ziklo magnetikoak 
neurtzeko eta 0,1 Hz-tan MBN seinalea neurtzeko. Aplikaturiko eremu handiena 4,1 kA/m-koa izan 
da. Neurturiko histeresi-ziklo bakoitzetik bere indar-hertsatzailea (Hc), magnetismo-gaineratikoa 
(Br) eta indukzio-magnetikoaren balioa aplikaturiko eremu handienean (B41) kalkulatu dira [8]. 
MBN seinaletik bere balio maximoa kalkulatu da (MBNenv_max) [9]. 

HR (30T) gogortasun neurketak erabiliz mekanikoki altzairua bigundu den frakzioa (XHR) 
kalkulatu da [3]. Birkristaltze-frakzioa (Xv) mikroskopio optikoan lortu diren irudietan oinarrituz 
neurtu da. Eskanerrezko mikroskopio elektronikoa (SEM) erabili da kristal-egituraren orientazio-
banaketa funtzioa lortzeko (ODF) [8]. 

Emaitzak eta eztabaida 

Mikroskopio optikoan egindako neurketek erakutsi dute 575 ºC-tan suberaturiko laginetan 
birkristaltzea gertatzen dela. 1. Irudian tenperatura honetan gertatzen den birkristaltze-frakzioaren 
(Xv) eta bigundu den frakzioaren (XHR) bilakaera agertzen da. Bertan XHR Xv baino handiagoa dela 
ikus daiteke, ezberdintasun handienak frakzio baxuetan gertatzen direlarik.  
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1. Irudia. Birkristaltze-frakzioaren (Xv) eta bigundu den frakzioaren (XHR) bilakaera suberaketa-denborarekiko  

575 ºC-tan. 

Aukeratutako hainbat laginetan kristal-egituraren orientazio-banaketa funtzioa lortu da (ikus 2. 
Irudia). 400 ºC-tan 10.000 s eduki ostean, kristal-egitura nagusiki α fibraren zati batez (<110>), γ 
fibraz ({111}) eta biraturiko kubo osagaiaz ({001}<110>) osatua dago. Suberaketa-tenperatura eta 
denbora igotzen doan heinean γ fibraren areagotze bat eta α fibraren jaitsiera bat gertatzen dira. 
Biraturiko kuboaren intentsitatea nahiko egonkor mantentzen da, baina desagertu egiten da 
birkristaltze-prozesua amaitu den laginean.  

Ikertu diren tenperatura (T) ezberdinetan, suberaketa-denborarekiko Hc-ak duen bilakaera 3. 
Irudian (3-a) agertzen da eskala logaritmikoan. Tenperatura baxuetan Hc-a denborarekiko era 
mailakatu batean jaisten da (300 ºC ≤ T <500 ºC). Hasiera batean, 500 ºC-tan, Hc-aren garapena 
berdina da baina gelditu egiten da suberaketa-prozesua 3.160 s baino gehiago luzatu ezkero. 575 ºC-
tan, 10 eta 25 s artean, Hc-ak antzeko jaitsiera bat jasaten du. Aldaketarik gabe mantentzen da 25 eta 
200 s artean eta ondoren jaitsi egiten da.  

Alde batetik, tenperatura baxuetan Hc-ak duen bilakaera berriztatze-prozesuetan gertatzen den 
dislokazioen jaitsierarekin zuzenean erlazionatu daiteke. Hau horrela da, Hc-aren balioa dislokazio 
dentsitatearen erro karratuarekiko zuzenki proportzionala delako [10]. Bestalde altzairu honetan Hc-
aren bilakaera birkristaltze-prozesua karakterizatzeko gai da [3] (ikus 3-b Irudia). 
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2. Irudia. ODF-aren 2ϕ =45º atala ondorengo egoeretan: a) 400 ºC 10.000 s, b) 500 ºC 10.000 s c) 575 ºC 25 s                  

d) 575 ºC 400 s (Xv= 0.3) eta e) 575 ºC 3.200 s (Xv= 1) 
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3. Irudia. a) Suberaketa-denborarekiko indar-hertsatzailearen (Hc) bilakaera eskala logaritmikoan. b) Hc eta 
birkristaltze-frakzioaren (Xv) arteko erlazioa 575 ºC-tan. 

Magnetismo-gaineratikoaren (Br) bilakaera 4-a Irudian ikus daiteke. Aztertu diren tenperatura 
guztietan, suberaketa-denbora luzatzen den heinean, Br-aren hazkunde bat ikus daiteke. Tenperatura 
baxuetan, dislokazioen antolamendu berriak domeinu magnetikoen hormen katigamendu-indarra 
gutxitzen du eta ondorioz Br igo egiten da [11]. Birkristaltze-prozesuan zehar ere, 575 ºC, Br-aren 
bilakaera oso antzekoa da eta beraz parametro honek soilik ez du berriztatze eta birkristaltze-
prozesuen artean bereizteko balio.  

4-b Irudian suberaketa-tratamendu ezberdinetan B41-k duen bilakaera agertzen da. Suberaketa-
tenperatura eta denbora baxuetan B41 gutxi aldatzen da, dislokazioek parametro honetan duten 
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eragin txikia dela eta [12]. B41 zertxobait jaisten da suberaketa-denbora luzeentzat 500 ºC-tan eta 25 
eta 100 s artean 575 ºC-tan. 575 ºC-tan, 200 s baino denbora luzeagoetarako, B41 ikaragarri hazten 
da. Berriztatze eta birkristaltze-prozesuetan parametro honek duen bilakaera ezberdina nabarmena 
da. Jarraian parametro honetan kristal-egiturak duen eragina aztertzen da.  
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4. Irudia. a) Magnetismo gaineratikoaren (Br) eta b) aplikaturiko eremu maximoan indukzio-magnetikoaren (B41) 
bilakaera suberaketa-tenperatura eta denbora ezberdinetarako.  

Material bat eremu magnetikoaren norabidean magnetizatzeko behar den energiaren berri 
ematen digu normalizaturiko energia magneto-kristalinoaren batez bestekoak (Ecrys_avg/K1). Energia 
hau kristal-egituraren antolamendua kontutan hartuz kalkulatzen da aurrez argitaratutako lanean 
azaltzen den modura [8]. Birkristaltze-prozesuan zehar Ecrys_avg/K1-k duen bilakaera 5-a Irudian ikus 
daiteke. Birkristaltze-prozesuaren hasieran (XHR≈ % 13, ikus 1. Irudia), energia hau zertxobait 
igotzen da kristal-egituran gertatzen den aldaketa dela eta, hau da (1 1 2)[1 -1 0] orientazioaren 
igoera dela eta (ikus 2. Irudia). Birkristaltze-prozesuaren hasieran energia gehiago behar denez B41 
jaitsi egiten da (ikus 4-b Irudia). Birkristaltze-prozesua aurrerantz doan heinean beharrezko energia 
gutxitu egiten da eta ondorioz B41 igo egiten da (ikus 4-b Irudia).  

Br eta B41-k birkristaltze-frakzioarekin duten erlazioa 5-b Irudian ikus daiteke. Parametro hauen 
artean erlazio lineal bat lortzen da, bi parametro hauek birkristaltze-prozesua jarraitzeko 
erabilgarriak direla erakutsiz.  
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5. Irudia. a) Altzairua bigundu den frakzioarekiko normalizaturiko energia magneto-kristalinoaren batez 
bestekoaren (Ecrys_avg/K1) bilakaera. b) Br eta B41-ek Xv-rekin duten erlazioa. 

MBN seinalearen balio maximoaren (MBNenv_max) bilakaera 6-a Irudian ikus daiteke. Suberaketa-
tenperatura baxuetan (300-500 ºC) MBNenv_max-aren igoera mailakatu bat ikus daiteke. Tenperatura 
hauetan (3.160 s-ra arte 500 ºC-tan) berriztatze-prozesuak soilik gertatzen dira [3]. Igoera hau bat 
dator beste egile batzuek argitaraturiko emaitzekin [13], non MBNenv_max-aren jaitsiera bat lortzen 
duten dislokazioak gehitzen diren heinean. Alde batetik, berriztatze-prozesuan gertatzen den 
dislokazioen jaitsierak domeinu hormek beren ibilbidean aurkitzen dituzten oztopo-kantitatearen 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

102



 
 

 

gutxitze bat dakar. Honen eraginez domeinu hormek egiten dituzten jauzi kantitatea jaitsi daiteke 
eta MBNenv_max gutxitu. Bestalde, dislokazioak gutxitzean domeinu baten hormak oztopo bat aurkitu 
arte egin dezakeen distantzia hazi egiten da eta anplitude handiagoko seinalea emititzen da 
MBNenv_max igoz [14]. Kasu honetan MBNenv_max igo egiten da eta beraz distantziaren igoerak eragin 
handiagoa duela esan daiteke.  

575 ºC-tan 100 s igaro ondoren, MBNenv_max jaisten hasten da, eta birkristaltzea aurrera doan 
heinean era mailakatu batean jaisten da. Birkristaltze-prozesuan mikroegituran hainbat aldaketa 
gertatzen dira eta aldaketa guztiek eragina dute domeinu magnetikoen hormen mugimenduan. 
Berriztatze-prozesuan gertatu denaren arabera, dislokazioen jaitsierak MBNenv_max parametroan 
igoera bat eragingo du. Hala ere, birkristaltze-prozesuan MBNenv_max-en jaitsiera ikusten da. 
Birkristaltze-prozesuaren hasieran birkristaltze-prozesua gertatu den ale gutxi batzuk soilik ikus 
daitezke eta mikroegitura batik bat berriztatze-prozesuen ondoren dislokazio gutxi dituzten 
deformaturiko alez osatuta dago (ikus 1. Irudia). Nahiz eta altzairu honetan birkristaltze-prozesuan 
zehar batez besteko ale tamaina ez aldatu [3], deformaturiko aleek beren tamaina txikitzen dute 
(ikus 1. Irudia). Beraz, MBNenv_max domeinu magnetikoen hormen salto handienen adierazgarri 
bezala hartuz, birkristaltze-prozesuan gertatzen den MBNenv_max-en jaitsiera deformaturiko aleen 
tamainaren jaitsiera kontutan hartuz azal daiteke. Gainera, berriztatze eta birkristaltze-prozesuetan 
parametro honek duen bilakaera ezberdina bi prozesu hauen artean bereizteko erabilgarria da.  

MBNenv_max-k birkristaltze-frakzioarekin duten erlazio lineala 6-b Irudian ikus daiteke. Beraz, 
parametro hau ere erabilgarria da birkristaltze-prozesua jarraitzeko. 
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6. Irudia. a) MBN seinalearen maximoaren (MBNenv_max) bilakaera suberaketa-denborarekiko. b) MBNenv_max eta 
birkristaltze-frakzioaren (Xv) arteko erlazioa 575 ºC-tan. 

Ondorioak 

Hotzean ijeztutako karbono urriko altzairuen kasuan Hc eta Br erabilgarriak dira berriztatze-
prozesuak karakterizatzeko, parametro hauetan dislokazioek duten eragina dela eta.  

B41 ez da berriztatze-prozesuak karakterizatzeko gai, parametro honetan dislokazioek eragin 
txikia dute eta.  

Batez besteko ale tamainaren txikitze bat gertatzen ez denean Hc erabilgarria da birkristaltze-
prozesuak karakterizatzeko. 

Kanpo eremu magnetikoa zeharkako norabidean (90º ijezketa norabidearekiko) ezartzen bada, 
Br eta B41 gai dira birkristaltze-prozesua karakterizatzeko baldin eta α fibraren jaitsiera bat eta γ 
fibraren igoera bat gertatzen bada.  

MBN seinalearen balio maximoa (MBNenv_max) erabilgarria da berriztatze eta birkristaltze-
prozesuak karakterizatzeko. Gainera berriztatze eta birkristaltze-prozesuetan parametro honek duen 
bilakaera ezberdinak bi prozesu hauen artean bereizteko balio dezake.  
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Karakterizazio-teknika berrien garapena: TEM eta mikroskopio 

optikoko irudietan oinarrituta, konpositeen nano- eta mikro-

karakterizazioa 2D eta 3Dtan  

 

M. Iturrondobeitia
1, a
, J. Ibarretxe

1, b
, A. Okariz

2, c
, J. Kano-Ibarretxe

3, d
, T. Guraya

1, e
 

 

1
Meatze eta Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen Zientzia, Euskal Herriko Unibertsitatea 

EHU/UPV, Plaza La Casilla 3, 48012, Bilbo 

2
Fisika aplikatua I, Euskal Herriko Unibertsitatea EHU/UPV, Plaza La Casilla 3, 48012, Bilbo 

3
Leartiker-Lea Artibai Ikastetxea, S.Coop., Materialen arloa, Xemein etorbidea 19, 48270, Markina-

Xemein 

a
maider.iturrondobeitia@ehu.es, 

b
julen.ibarretxe@ehu.es, 

c
ana.okariz@ehu.es, 

d
jcano@leartik.com, 

e
teresa.guraya@ehu.es 

Gako-hitzak: karakterizazio estrukturala, mikroskopia, simulazioak, konpositeak. 

 

Laburpena. Nano- zein mikro-konposite polimerikoen ezaugarri fisiko-kimikoak ondorengo 

alderdien menpekoak dira: polimero-matrizea, errefortzua, errefortzuaren itxura, dispertsioa, 

orientazioa, eta polimero eta errefortzuaren arteko faseartea. Hori dela eta, konpositeen propietateek 

morfologiarekiko menpekotasun handia dute. Egun, EMERG ikerkuntza-taldearen lanak 

konpositeen mikro- eta nano-egitura zehazteko teknika berrien garapenean datza. Bigarren etapa 

batean, egitura-karakterizazio horietan oinarritutako modeloak garatuko dira, propietate fisiko-

kimikoak aurresateko baliagarriak izango direnak. TEMeko eta mikroskopio optikoko 2D irudiak 

erabilita, egituraren karakterizaziorako hainbat teknika landu eta garatu dira: 3D tomografia, 

TEMeko irudien analisi automatikoa (TEM- Automated Image Analysis), eta eboluzio-algoritmo 

nahiz Monte-Carlo-simulazioen bidezko objektuen 3D-tako modelizazioa. Teknika horiek 

errefortzu esferikoa duten nanokonpositeetan (kautxua), morfologia laminardunetan (PLA-

montmorilonita nanokonpositeetan) eta zuntzdun mikrokonpositeetan (PP-basalto zuntza) erabili 

dira. 

Sarrera 

Material konpositeen propietateak osagai, osagaien arteko elkarrekintza, konposizio eta 

morfologiaren menpekoak dira. Ezaugarri horiek, bestalde, prozesaketan definitzen dira. Beraz, 

prozesaketa-parametroak ezagututa baliteke lortutako materialen propietateak aurresatea, edota 

prozesaketa-parametroak moldatzea lortu nahi diren propietate jakin batzuetarako.  

Izan ere, eraldatze-baldintzen ondorioz konpositeak morfologia jakin bat edukiko du, eta bere 

propietateak morfologia horrek definituko ditu. Hori dela eta, konposite baten egitura zehazki 

karakterizatuz gero, posiblea da material horren propietateak aurresatea. Aurresapena fidagarria 

izan dadin, karakterizazio hori erabatekoa izan behar da: mailarik txikienetik (nano-mailako 

egituratik) mailarik handieneraino (makro-mailaraino). Horrez gain, material anisotropoen kasuan 

karakterizazioa hiru dimentsioetakoa izan behar da, isotropia eza era egokian neurtu ahal izateko. 
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Gure ikerkuntza taldeak EMERG du izena, eta gure ikerketa-ildo nagusiaren helburua 

konpositeen propietate mekanikoak aurresateko modelo konstitutiboak garatzea da; batez ere 

matrize polimeriko edota metalikoa duten materialen kasuetan.  

Propietateak ulertzeko konpositearen egitura ezagutzea guztiz beharrezkoa denez, gure 

ikerkuntza-lanaren atal handi bat karakterizazio-teknikak garatu eta hobetzeari dedikatzen zaio, eta 

idatzi honetan hori azalduko da, hain zuzen ere. 

Hemen aurkezten den lanerako hiru sistema ezberdin aukeratu dira, kautxu natural/kedar 

nahastea (NR/CB), poli(azido laktiko)/montmorillonite nanokonpositea (PLA/MMT), eta 

polipropileno/basalto-zuntz konpositea (PP/Basalto). Hiru sistema horietan osagai nagusia matrize 

polimerikoa bada ere, euren arteko ezberdintasunetako bat errefortzuaren oinarrizko geometria da. 

Kautxu-nahastean errefortzua esferez osatutako agregatuek eratzen dute, PLA/MMT sisteman 

errefortzua laminarra da, eta PP/Basalto sisteman zilindrikoa [1, 2]. 

Bestalde, aurkeztuko diren teknikak bi eta hiru dimentsioetako tekniketan bana daitezke. 2D 

tekniken multzoan irudien analisi automatikoa (automated image analysis, AIA) aurkeztuko dugu, 

gure taldeak teknika horretan lortutako hobekuntzak azalduz. 3D tekniken artean berriz, tomografia 

eta modelizazioa aurkeztuko dira karakterizaziorako-tresna modura. 

 

Esperimentala 

Materialak. Hiru konposite ezberdin erabili dira: (1) Kautxu-nahaste bat, kautxu naturalaz eta 

N330 kedarraz (10 ppcc) egindakoa. Bulkanizaziorako peroxidoa (Peroximont 40, 6 ppcc) erabili 

zen. (2) Poli (azido laktiko), (PLA, INGEO 3051D, Natureworks LLC enpresakoa) eta 

montmorillonite (MMT, Cloisite-30B, % 5 masa) nahaste bat. (3) Polipropileno (PP 

homopolimeroa, Borealis HK060AE) basalto-zuntz (17 µm diametroa, 2400 tex, % 30 masa) 

nahastea. 

 

Ekipoak. Kautxu-nahastea prestatzeko laborategiko arrabolak erabili ziren (450 cm
3
koak,  

FR.Schwabenthan markakoak), eta nahastea 2 mm lodierako xaflatan bulkanizatu zen (GUMIX 

TP250 prentsa batetan). PLA-MMT eta PP-basalto nahasteak torloju bikoitzeko Brabender 

Plasticorder DSE 20/40D extrusoran prestatu ziren, eta ondoren halterio probetak Demag IntElect 

injektoran prestatu ziren.  

TEM (Transmission electron microscopy) irudi arruntak hartzeko Philips CM120 mikroskopio 

elektroniko bat erabili da, eta segida tomografikoetarako FEI Tecnai G2 20 TWIN bat. Hautsen 

irudietarako (kedarra) karbonozko filma duten rejillak erabili dira, eta konpositeetarako (kautxu 

nahastea eta PLA-montmorillonita), ordea, filmik gabekoak. Nahasteen analisirako Leica UC6 

ultra-krio-mikrotomo bat erabili zen 100 nm inguruko filmtxoak prestatzeko.  

PP-basalto sistemaren kasuan, irudiak Leica DM4000M mikroskopio optiko baten bitartez hartu 

dira. Probetak prestatzeko, aztertu nahi zen material-puxka epoxi-erretxinazko pastilla batetan 

muntatu, eta gainazala guztiz leundu (leuntzeko makinan) egin zen. Hiru dimentsioetako 

informazioa lortzeko irudi-segida ere lortu zen lagin mota horretan. Horretarako, lixa eta leuntzeko 

makina erabiliz, materialari lodiera jakineko geruzak kenduta, irudiak geruzaka atera ziren. 

2Dko irudien analisia (binarizazioa eta kuantifikazioa) gure taldeak garatutako programa 

erabiliz egin da (Matlaben oinarrituta). 3Dko objektuen tratamendua gehien bat IMOD [3] eta 

ImageJ [4] programak erabilita egin dira. 

 

Emaitzak 

Lehenago aipatu denez, konpositeen propietateak ulertu eta aurresateko garrantzi handikoa da 

morfologia karakterizatzea. Erabatekoa izan dadin, egituraren azterketa egin behar da eskala 
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txikienetik makro-mailako eskalaraino. Eskala-anitzeko analisi horrek teknika ezberdinak 

konbinatuz egin daiteke maila ezberdinak aztertzeko. Teknika bakarra erabiltzekotan, berriz, 

metodologia bereziak garatu behar dira. Bigarren aukera horren adibide bat TEM-AIA izan daiteke. 

Alegia, konbinazio horren bidez, mikroskopio elektronikoen adierazgarritasun-falta, irudi-kopuru 

handi baten analisi automatikoarekin gainditzen da. 

Horrez gain, askotan bi dimentsiotan egiten den karakterizazioak ez dauka materialaren 

ezaugarriak aurresan ahal izateko behar den osotasuna. Horregatik, tomografian oinarritutako 

3Dtako teknika berrien garapena interesgarria da, lehendik existitzen diren metodologiak hobetuz. 

Atal honetan bi dimentsiotako karakterizazioa azalduko da lehenbiziz, bibliografian aurkitu 

diren AIA prozedurak deskribatu eta gero, gure hobekuntzak aurkeztuko direlarik. Bi dimentsiotako 

tekniken ondoren, hiru dimentsioetakoak azalduko dira. Hemen ere, bibliografian aurkitu dena 

aurkeztuko da lehendabizi; eta ondoren, gure proposamenak. 

 

Bi dimentsiotako karakterizazioa. AIA teknikan, errefortzuaren 2D irudi asko hartu, eta 

horietan agertzen diren ezaugarriak kuantifikatzen dira. Kautxuetako kedarraren karakterizaziorako 

teknika bat da garatze prozesuan aspalditik aplikatzen dena (ikus [5–10]), teknikaren inguruko 

ASTM arau bat dagoelarik [11]. AIA aplikatuz, agregatu eta aglomeratu deitutako kedar partikulen 

itxura, tamaina, azalera, bolumena, eta abarrekoak kuantifikatzen dituzten parametroak definitzen 

dira [1], kedar mota bakoitzean ezberdinak izango direnak. Errefortzuaren morfologia adierazten 

duten parametro horiek kautxuaren propietate mekanikoekin zerikusia daukatenez, materialaren 

propietateak aurresateko erabili daitezke.  

AIA aplikatzerakoan, irudia binarizatu behar da lehendik (zuri-beltz bihurtu), aztertu nahi den 

errefortzua matrizetik argi nabarmentzeko. 1. Irudian kedar baten TEM irudia eta dagokion 

binarizatutako irudia ikus daitezke.  

 

 
 

1. Irudia. Kedar baten agregatuen TEM irudia (ezkerrean) eta dagokion binarizatutako irudia (eskuinean). 

 

Ondoren, aztertzen ari den objektu bakoitzaren parametroak kuantifikatzen dira, laginaren batez 

besteko balioak kalkula daitezkeelarik.  

Hala ere, bibliografian aurki daitezkeen parametro morfologikoak urri samarrak dira: 

Medaliaren taldeak aitzinean egindako ahaleginaren ondorioz [5], AIAren lehenengo urratsak 

definitu ziren. Geroago, Hess eta bere lankideek proposatu zituzten kautxu agregatuen itxuraren 

araberako sailkapen bat eta AIAren bitarteko laginen sailkapen automatikoa egiteko metodologia 

zehatz bat. [6]. Horrela, gainerako taldeek ohartu zuten kedar-agregatuen ezaugarri fraktalak 

aztertu, eta materialaren propietateekin erlazionatuta zeudela [12–14]. Geroago, Hess-en taldekoek 

beste kontribuzio bat egin zuten: sailkapen automatikoa hobetzeko, lehendik zeuden parametroen 

osagarri moduko beste batzuk proposatu zituzten eskeletonizaziotik lortzen direnak, hain zuzen 

ere[15]. 

500 nm 
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Gure taldeak teknika hauen inguruan proposatzen dituen hobekuntzak bi motakoak dira [10]. 

Lehenik eta behin, morfologia-parametro berriak definitu ditugu agregatu bakoitzaren deskribapen 

sakonagoa lortu nahian AIA erabiltzen denean. Parametro berri horien artean ondokoak dauzkagu: 

agregatuen zimurtasun edo irregulartasunaren kuantifikazioa, agregatuen sektorekako analisia, 

agregatuen adartzea kuantifikatzeko parametroak, eta abarrekoak. Bigarrenik, agregatuen 

sailkapena egiteko inteligentzia artifizialean oinarritutako metodologia bat garatu dugu. Eboluzio-

algoritmoen bitartez eta AIAk sortutako datuak erabiliz, sailkapena automatikoki egiteko modelo 

bat sortzen da. Hortik aurrera, modelo hori edozein kedarren sailkapena egiteko baliogarria da. 

Gaur egun, AIA oso garatuta dago kautxuen kedarren analisirako. Hala ere, beste edozein 

sistema edo mikroskopia-teknikari lotuta ere erabili daiteke. Momentu honetan, PLA/MMT eta 

PP/Basalto sistemetan ere aplikatzeko beharrezkoak diren egokitzapenetan ari gara, eta dagoeneko 

analisi kuantitatibo esanguratsuak lortu daitezkeela ondorioztatu dugu. PP/Basalto sistemarako 

irudiak mikroskopio optikoan ateratzen dira, baina ondorengo analisia eta TEMeko irudien bidez 

egindakoak parekoak dira. 2. Irudian PLA/MMT-ri dagokion TEM irudi bat eta bere binarizazioa 

(a), eta PP/Basaltoari dagokion mikroskopio optikoko irudia eta bere binarizazioa (b) ikus daitezke. 

 

 
 

 
 

2. Irudia. (a) PLA/MMT sistemaren TEM irudi bat eta bere binarizazioa, eta (b) PP/Basalto sistemari dagokio 

mikroskopio optikoko irudi bat eta bere binarizazioa. 

 

Bi dimentsiotako analisi automatikoaren bitartez, errefortzuaren geometria kuantifikatu daiteke 

(kedarraren kasuan bezalaxe, adibidez), baina baita ere errefortzu horren dispertsioa, orientazioa, 

laminen pilaketa (MMT-aren kasuan) edo eta tamaina (zuntzen kasuan).  

Hala ere, bi dimentsiotako analisia ez da egokia material anisotropoetan aplikatzeko. Hori dela 

eta, karakterizazioa hiru dimentsioetan egitea komenigarriagoa izan daiteke. 

 

Hiru dimentsiotako karakterizazioa. Errefortzuaren morfologia bolumetrikoa aztertzeko 

tomografia erabil daiteke. Teknika honetan objektuaren irudi-sorta bat hartu, eta horien bitartez hiru 

dimentsiotako espazioa eraikitzen da. Tomografia TEMeko irudietan aplikatzen denean, erabiltzen 

den irudi-sorta lagina biratuz lortzen da. Izan ere, 3. Irudian dagoen adibidean, elektroi-izpiaren 

norabidearekiko biraketa -60 º-tik +60 º-tara eginda dago. 

 

1 µm 

500 µm 
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3. Irudia. Kedar agregatu baten TEMeko irudi sorta angelu ezberdinetan elektroi-izpiaren norabidearekikoak (-60 º-

tik +60 ºtara). 

 

Irudi horiek erabiliz, 3Dtako espazioa eraikitzen da, hortik abiatuz objektuen modeloa 

(tomograma) lor daitekeelarik, segmentazioa deritzon tratamendua aplikatuz. 3. Irudian agertzen 

den objektuaren tomograma 4. Irudian (ezkerreko objektua) erakusten dugu. Horrelako modelo 

batetik objektuaren itxura, bolumena eta azalera lor daitezke, baina ez ordea objektua osotzen duten 

esferen arteko posizio erlatiboak, edota esfera kopurua, eta euren gainezarpena. Esferen posizio 

erlatiboa, kopurua eta gainezarpena materialaren propietateekin erlazioa edukiko duela uste da, eta 

gure taldeak propietateak aurresatea du helburu. Beraz, beste teknika osagarri batzuk garatu behar 

izan ditugu errefortzuaren informazio zehatzagoa lortu ahal izateko. 

Teknika berri horietako bat Monte-Carlo-metodoetan oinarritutako simulazioa da. Modeloak 

horrela eraikitzen dira: tomograma distantzia konstanteko plano paraleloekin ebakitzean sortzen 

diren sekzioak banan-banan esferekin betetzen dira, zorizko prozesu batetan. Prozesua zorizkoa 

denez, simulazio bakoitzak modelo ezberdin bat ematen du, eta emaitza kuantitatiboak modelo 

guztien parametroen batez bestekoak kalkulatuz lortzen dira. 

Gure taldeak garatutako bigarren teknika ez da tomogrametan oinarritzen. Tomografiak muga 

batzuk ditu: hala nola, irudi-kopurua, irudiak hartzeko denbora, irudiak prozesatzearen sinpleziarik 

eza, tresneria berezia, eta lagin egokiak erabili beharra (lagin batzuek ez baitute elektroi izpia 

jasaten denbora luzez). Gure taldeak eboluzio-algoritmoetan oinarritzen den teknika bat garatu du 

tomografiaren muga horiek gainditu 

nahian. Teknika horren bitartez, 

elkarrekiko elkarzutak diren TEM 

irudi bitan oinarrituta (-45 º eta +45 º-

tan hartuak) analizatzen den 

objektuaren bolumenean esferak 

sartzen dira, euren posizio eta erradioa 

zoriz definitzen direlarik. Modeloari 

esfera berri bat gehitzen zaion bakoitzean, modelo horren -45 º eta +45 º-tako proiekzioak kalkulatu 

egiten dira, eta jatorrizko TEM irudi biekin konparatzen dira. Esfera berriak modeloa hobetzen badu 

onartu egiten da; bestela, gaitzesten da. Simulazioa amaitzen da modeloaren proiekzioak eta objektu 

errealaren proiekzioak antzekoak direnean. Horrela, simulazioaren amaieran lortzen den modeloa 

objektu errealaren kopia bat da. 4. Irudian objektu baten tomograma, Monte-Carlo simulazioko-

modelo bat eta eboluzio-algoritmoz egindako simulazio-modelo bat aurkezten dira. 

3Dtako karakterizazioaren ildoan, objektu solteentzat egindako analisia objektu multzo 

handiagoetara hedatzean ari gara. Horretarako, azaldutako simulazio metodoez gain (Monte-Carlo 

eta eboluzio-algoritmoetan oinarritutakoak) geoestadistika eta cluster analisiaren moduko teknikak 

aztertzen ari gara ere. 

Ondorioak 

Material konpositeetako errefortzuaren morfologia analizatzeko hainbat teknika aurkeztu dira. 

Eremu honetan gehien erabiltzen diren teknikek mugak dauzkate, eta horiek gainditzeko 

metodologia berriak erabili behar dira. Lan honetan gure taldeak garatutako teknika berri batzuk 

4. Irudia. Kedar agregatu baten tomograma (ezk.), Monte-Carloko 

modeloa (erdian) eta eboluzio algoritmoetako (esk.). 
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aurkezten ditugu, bai bi dimentsiotako azterketetan eta baita hiru dimentsioetan ere. Orain, gure 

erronka nagusia da teknika horiek bolumen handiagoetara egokitzea, etorkiuzunean materialen 

propietate makroskopikoekin erlazionatu ahal izateko. 
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Laburpena. Gradiente termiko baten eraginez aerosoletako nanopartikulen banaketa espaziala 
zehazten duen zutabe termo-grabitazional berri bat diseinatu, garatu eta eraiki da. Garatutako 
zutabearen funtzionamendua baldintza kontrolatuetan efektu termo-grabitazionalaren eraginez 
dabil. Aerosolaren nano-partikula banaketa zehazteko, zutabeak uniformeki banatutako lau ganbera 
ditu.  
 

Sarrera 

Lan honetan gradiente termiko baten eraginez aerosoletako nanopartikulen banaketa espaziala 
zehazten duen zutabe termo-grabitazional [1] berri bat diseinatu, garatu eta eraiki da [2, 3]. Zutabe 
honek aerosoletako nanopartikulen banaketa identifikatu eta karakterizatzen du, honez gain, 
garraio-propietateak zehaztea ahalbidetzen du [4]. Azken hauek, gradiente termikoan (difusio 
termikoa), kontzentrazio-diferentziaren (difusio molekularra) eta konbekzioaren (eremu 
grabitatorioa) eraginen baturaren ondorio dira. 

Garraio-propietateak ezinbestekoak dira zenbakizko eredu berriak garatu eta algoritmoen 
doikuntzarako. Helburua aerosoletako nanopartikulen portaera aurreikustea da, baldintza 
kontrolatuetan eta etorkizunean baldintza ez kontrolatuetan.  

Zutabe termo-grabitazional honen garapena aerosolen nanopartikulen garraio-propietateak 
aztertzeko beharretik sortu da, bibliografian emaitzarik ez dagoelako eta aplikazio berriak 
garatzeko, bai laborategian eta baita industrian ere [5]. 

Zutabearen deskribapena 

1. Irudian zutabe termo-grabitazionala ikus daiteke. Zutabea aluminiozko bi xaflez eta bien 
artean hutsunea sortzen duen polietilenozko mintz batez eraikita dago (742·10-3 m, 87,5·10-3 m, 
2·10-3 m). Aerosolaren nanopartikula-banaketa zehazteko laginak hartzen dira, horretarako zutabeak 
uniformeki banatutako lau ganbera ditu. Ikertzen den aerosolarekin kontaktuan dauden aluminiozko 
bi xaflei, anodizatu tratamendu bat egiten zaie, gainazala elektrikoki eroalea ez izateko eta 
nanopartikulak elektrizitate estatikoaren ondorioz gainazalean itsatsita geratu ez daitezen.  
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1. Irudia. Zutabe termo-grabitazional berria a) alboko ikuspegia b) atzeko ikuspegia. 
 

Aztertu nahi den lagina zutabean sartzen da eta tenperatura-gradiente horizontala ezartzen 
zaio. Gradiente hau lortzeko, bi birzirkulazio bainu jarri dira, bata T1 = Tm + ∆T⁄2 izanik eta bestea, 
T2 = Tm - ∆T⁄2 izanik, Tm saiakuntzaren batezbesteko tenperatura da eta ∆T nahasketaren baitan 
aplikaturiko tenperatura-gradiente horizontala. 
 

Tenperatura-gradiente honi esker aerosoleko nanopartikuletan banaketa horizontal bat 
sortzen da, hau da difusio termikoa (ikus 2. Irudia). Eremu grabitatorioaren eraginez konbekzioa ere 
gertatzen da eta, kontzentrazio ezberdintasunagatik difusio molekularra. Ondorioz, nanopartikulen 
banaketa espaziala lortzen da zutabean.  

 
   

2. Irudia. Zutabe termo-grabitazionalean sortzen diren hiru efektuen konbinazioa: gradiente termikoa (difusio termikoa 
JDT), kontzentrazio diferentziala (difusio molekularra, JD) eta konbekzioa (eremu grabitatorioa).  

 
 

a) b) 

Hutsunea 

Lagina sartzeko balbula 

Fluxu beroko sarrera-errakorea 

Fluxu hotzeko sarrera-errakorea 

Lagina hartzeko-errakorea 

Fluxu hotzeko irteera-errakorea 

Fluxu beroko irteera-errakorea 

Lagina ateratzeko balbula 
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Egoera egonkorra lortutakoan, zutabean uniformeki banatuta dauden lau ganberak itxi 
egingo dira. Laginak, zutabeak uniformeki banatutako lau ganberetan kokatuko erauzketa 
puntuetatik  hartzen dira.  
 
 

 
 

3. Irudia. Goiko ganberaren eskema. 

Atal esperimentala 

 
Atal esperimentalean zutabea balioztatzeko eta protokoloa definitzeko aerosol monosakabanatu 

bat erabili da, zeinaren bidez kontzentrazio-aldaketa aztertu den SMPS (Scanning Movility Particle 
Size) sistemaren bidez. Tresna hau beste bi gailuz osatuta dago: batetik DMA (Differential Mobility 
Analyzer TSI 3080) eta bestetik, CPCa (Condensation Particle Counter TSI 3775). DMAren bidez, 
aerosol polisakabanatu batetik aerosol monosakabanatu bat lortzen da eta CPCaren bidez, 
aerosolean dauden nanopartikulen kontzentrazioa neurtzen da. 

 
 

Fluxu hotza Fluxu beroa 

Hutsunea 
 Ganbera ireki eta ixteko sistema 

Aluminiozko xafla hotza 
 

Aluminiozko xafla beroa 
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4. Irudia. Atal esperimentalaren eskema.  

 

Sodio kloruroa ur distilatuan diluitzen da (% 0,003) eta hortik aerosol polisakabanatua lortzen 
dugu sorgailutik pasatuz (TSI 3076 Constant output atomizer) (4. Irudia, 1 zk.). Hezetasuna 
kentzeko, lehorgailu batetik pasatzen da. (4. Irudia, 2 zk.). Gero, aerosola DMAn sartzen da (4. 
Irudia, 3 zk.), tentsio bat aukeratu eta tamaina zehatz bateko partikulak lortuko dira. Ondorioz, 
aerosol monosakabanatu bat lortuko da, hau da, tamaina berdineko nanopartikulak dituen aerosola. 
Horren ostean, fluidoa zutabe termo-grabitazionaletik igaroko da (4. Irudia, 5 zk.), eta azkenik, 
nanopartikulak kontatzen dituen CPCra iritsiko da (4. Irudia, 7 zk.), nanopartikulen kontzentrazioa 
denborarekiko zein den erakutsiz.  
 
 

1. Taula. DMAren bitartez lortutako nanopartikula tamaina bakoitzerako kontzentrazioak. 

 
Tamaina 

(nm) 

Kontzentrazioa 

(10
-3
 partikula/m

3
) 

30,1 55,256 
32,2 57,188 
33,4 58,978 
35,9 61,247 
37,2 64,119 
38,5 64,692 
40,0 65,157 
41,4 65,918 
42,9 66,245 
44,5 65,924 
46,1 65,815 
47,8 65,004 
49,6 64,530 
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Aerosol sorgailua 

(1) 
Lehorgailua  

(2)  

B4 

B5 

B1 

DMA 

 (3) 

HEPA  

(4) 

Zutabea  

(5) 

B2 

CPC  

(7) 
CPU 

B3 

HEPA  

(6) 
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1. Taulan ikus daitekeen bezala, DMAren bitartez, jasotako nanopartikula tamaina bakoitzari 
dagokion kontzentrazioa adierazten da. Lanerako erabili den nanopartikula tamaina 40 nm-koa izan 
da. Taulako datuak aerosola zutabetik pasa gabe lortu dira, hau da, DMAtik zuzenean CPCra 
eramanda. 

 
4. Irudian atal esperimentalaren eskema ageri da, bertan bi HEPA (High Efficiency Particulate 

Air) iragazki jarri direla ikus daiteke (4. Irudia, 4 zk. eta 6 zk.), hauek beharrezkoak dira aire purua 
lortzeko neurketako fase ezberdinetan.  
 

Ondoren, baldintza kontrolatuetan eta efektu termohidrodinamikoarekin aerosol 
nanopartikulen kontzentrazioaren banaketa zehazteko definitu den protokolo esperimentala 
deskribatzen da.  

 
Hasiera batean, sortutako aerosola etengabe pasatzen da zutabe termo-grabitazionaletik, CPCan 

kontzentrazio-neurria egonkorra dela ikusi arte. Kasu honetan B1, B2 eta B5 balbulak irekita egon 
behar dira, B3 eta B4 itxita dauden bitartean. Aipatu, diferentzia txiki bat ikusi dela hautatutako 
kontzentrazio handienaren eta CPCak emandakoaren artean. Aztertu diren kasu guztietan errorea % 
8 baino txikiagoa  izan da. 
 

CPCak aerosolaren fluxuaren kontzentrazioa konstantea dela adierazten duenean, zutabea 
balbulekin ixten da (B1 eta B2) eta aire puruaren balbula (B3) irekitzen da CPCari aire fluxua 
etenik gabe emateko helburuarekin. Modu honetan, neurketa-sisteman gertatu daitezkeen 
perturbazioak saihesten dira.  
 

 Egonkortasuna lortzen denean, zutabe termo-grabitazionaleko 4 ganbarak itxi egingo dira. 
Ondoren, ganbera bakoitzean dagoen, aerosoleko nanopartikulen kontzentrazioa aztertu da. 5. 
Irudian ganbera baten 40 nm–ko partikulen kontzentrazioa adierazten da.  
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5. Irudia. 40 nm–ko partikulen kontzentrazioa ganberan.   
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5. Irudian aurkeztutako emaitzek erakusten duten moduan, ganberan dauden nanopartikulen 

fluxuaren kontzentrazioa denboraren arabera aldatzen dela ikusi daiteke, beti ere, 7-9 segundoko 
maximo bat erakutsiz. Nanopartikulen kontzentrazioaren banaketa espaziala zutabearen hutsuneko 
ganbera bakoitzeko kontzentrazio maila altuenari lotuta egongo da. 

Ondorioak eta etorkizuneko ildoak 

Ondorioz, gradiente termiko baten eraginez aerosoletako nanopartikulen banaketa espaziala 
zehazten duen zutabe termo-grabitazional berri bat diseinatu, garatu eta eraiki da. Horrela, baldintza 
kontrolatuetan nanopartikulen banaketa zehazteko prozedura esperimental berri bat definitu da. 

Etorkizunean, baldintza kontrolatuetan eta efektu termo-grabitazionalaren bidez lortutako 
aerosoletako nanopartikulen kontzentrazioaren banaketaren emaitza esperimentalak aurkeztuko 
dira.  
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Laburpena. Hortz-inplante funtzional eta arrakastatsu bat lortzeko premiazkoa da inplante-

hezur integrazio egoki bat lortzea. Gainazalaren zimurtasuna eragile erabakigarria da prozesu 

honetan, eta beraz, honen karakterizazio egokia egitea funtsezkoa da. Gainazal topografia hiru 

mailatan sailkatu daiteke: forma, uhindura eta zimurtasuna. Hori dela eta, zimurtasunaren 

karakterizazioak aldez aurretik datuak prozesatzea eskatzen du. 2Dko karakterizazioari dagokionez, 

estandar nazional eta internazionalak daude prozesaketa honen parametroak zehazteko. 3Dko 

estandarrak berriz, garapen fasean daude gaur egun. Testuinguru honetan kokaturik, datuen 

prozesaketan parte hartzen duten parametroek (iragazki-mota, cut-off tamaina …) 3Dko parametro 

topografikoen balioetan duten eraginaren analisi bat burutu da. Analisi honen bidez, hortz-

inplanteen topografiaren 3Dko karakterizazio kuantitatiboa hobetzeko lehen urratsak eman dira. 

Sarrera 

Brånemark-ek sortu zuen inplante-hezur integrazio (ingelesez osseointegration) terminoa [1], 

zeinak hortz-inplanteen arrakasta edota porrota definitzen duen. 80ko hamarkadan dagoeneko 

detektatu zen gainazalaren akabera inplante-hezur integraziorako eragile esanguratsuenetako bat 

zela [2]. Gaur egun frogatua dago mikro eta nano-eskalan eginiko aldaketek proteinen adsortzioa 

eta hezur-zelulen (osteoblastoen) atxikimendua modulatzen dutela [3]. Hori dela eta, ezaugarri 

topografikoen eta inplanteen funtzionalitatearen arteko korrelazioen bilaketak ikerketa arlo aktiboa 

izaten dirau. Hortz-inplanteen gainazalaren ezaugarriak metodo ugariren bidez aldatu izan dira 

topografia konplexuak sortzeko asmoz; horien artean, oso erabiliak diren granailaketa eta azidozko 

erasoa aurkitzen dira [4]. Gainazalaren karakterizazioari dagokionez, ingeniaritzan 2Dko 

karakterizazioak oso erabiliak izan dira. Biogainazalen kasuan, berriz, bi dimentsioko 

karakterizazioa ez da nahikoa .Gainazalaren topografia hiru mailatan sailkatu daiteke: forma, 

uhindura eta zimurtasuna [5]. Beraz, zimurtasunaren karakterizazioak aldez aurretik datuak 

prozesatzea eskatzen du. Gainazalaren zimurtasuna karakterizatzeko araudiari dagokionez, estandar 

nazional eta internazionalak daude 2Dko karakterizazioak burutzeko [6]. 3Dko estandarrak, berriz, 

garapen-fasean daude gaur egun. Datuak eskuratzeko prozesuak eta ondorengo tratamenduak eragin 

handia dute parametro topografikoetan. Hori dela eta, hainbat prozeduraren bidez karakterizaturiko 

gainazal batek balio erabat ezberdinak har ditzake [7]. Estandarizazio ezak hortz-inplanteen 

karakterizazioa anbiguoa izatea dakar askotan. Macdald eta bestek eginiko azterketan [8], inplante 

mota ezberdinak eraman ziren izen oneko hiru laborategi internazionaletara gainazala 

karakterizatzera. Hortz-inplante berdin baten batezbesteko zimurtasuna definitzeko emaniko balioak 

0,17tik 4,4 µm bitartekoak izan ziren. Gainera, autore askok datuen tratamenduari buruzko 

xehetasunak ez dituzte aipatzen argitaraturiko lanetan. Beraz, hortz-inplanteen zimurtasunari eta 

funtzionalitateari buruzko lan asko argitaraturik egon arren, horiek ez dira alderagarriak. 
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Testuinguru horretan ezarririk, karakterizazioan parte hartzen duten aldagaien eragina aztertu 

eta horien balioak adosteko beharra agerian da. Lan honetan, esperimentuen diseinua (ingelesez 

DOE) tresna modura erabiliz, zimurtasuna karakterizatzeko beharrezkoa den datuen prozesaketan 

parte hartzen duten aldagaien analisi bat burutu da. Aurreko lanetan definituriko protokoloa 

oinarritzat hartuz, parametroen balio berriak proposatzen dira, eta horiek parametro topografikoen 

balioetan duten influentzia zehazten da. Horrenbestez, egun erabiltzen den protokoloa, 2Dko analisi 

analogoetan oinarritua dagoena, 3Dko neurketetara egokitu nahi da. Analisi horren bidez, hortz-

inplanteen topografiaren 3Dko karakterizazio kuantitatiboa hobetzeko lehen urratsak egin dira. 

Metodologia esperimentala 

Materialak eta metodoak. BTI-k hornituriko hortz-inplante mota bat erabili da analisirako 

(materiala: TiCP4). Muturreko bi tratamendu analizatu dira, hortz-inplanteen zimurtasun-tartea 

aztertzeko asmoz. Bata azidozko erasoa ( “AE” gisa izendatua, ikusi 1.Irudia (b)) eta bestea 

granailaketa gehi azidozko erasoa (“GR+AE” gisa izendatua, ikus 1.Irudia (c)). Neurketak hortz-

inplantearen lepoan egin dira, neurketa bat tratamenduko (ikus 1.Irudia (a)) SenSofar Plµ 

mikroskopio fokukidearen bidez. 100x-eko objektibo bat erabili da eta neurketen azalera 248,96 

·186,85 µm
2
-koa izan da. Datuen tratamendua eta parametro topografikoen kalkulua SensoMap 

Turbo 5.1 softwarearen bidez egin da. Esperimentuen diseinua egiteko Minitab 16 software 

estatistikoa erabili da. 

                    
(a)                            (b)                              (c) 

1. Irudia: Azterturiko neurketak. (a): Neurketen kokapena. (b): AE gainazalaren irudia. (c): GR+AE gainazalaren 

irudia (Bi irudiek eskala bertikal bera dute) . 

Datuen prozesaketaren analisia. Atal honetan zimurtasunaren karakterizazioa gauzatzeko 

datuen tratamenduan parte hartzen duten aldagaiak aztertu dira. 2.Irudian egungo protokoloan 

emaniko pausuak (ISO 4287 araudian oinarrituak [6]) eskematikoki azaltzen dira. 

 

 
2. Irudia: Zimurtasunaren karakterizazioa gauzatzeko egindako datuen tratamenduaren prozesua erakusten duen 

eskema. 

Lehenik eta behin S iragazkiaren bidez frekuentzia altuak ezabatzen dira, neurketan sorturiko 

zaratak. Ondoren neurketan galduriko puntuak zuzentzen dira eta F operadoreak forma osagaia 

ezabatzen du, gainazal primarioa lortuz. Azkenik L iragazkiak zimurtasun eta uhindura gainazalak 

bereizten ditu.  

 

Analisirako aldagai modura hartutako parametroak ondorengoak dira, parentesi artean 

hemendik aurrera erabiliko den izendapena adierazi da: S iragazkiaren tamaina (λs), F operadorea 

(F), L iragazki-mota (L) , ertzen gestio mota (E) , L iragazki tamaina (λc) eta gainazal mota (G). 

Hauen aukeraketa ondorengo lerroetan arrazoitzen da. 
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Karakterizazio bidimentsionaletan λs-ren balioa estandarizatua dago, eta ondorengo 

parametroen menpe ezartzen da: haztagailuaren puntaren erradioa, sistemaren jarrera dinamikoa eta 

datuen arteko tartea (egungo protokoloan λs:   2,5·2,5 µm). 3Dko karakterizazioan esan bezala ez 

dago estandarrik. Stout eta bestek eginiko lana [5] gida modura ibili ohi da, eta bertan, gainazalen 

karakterizaziorako gomendaturiko tamaina λs>2Δ da (Δ datuen arteko tartea izanik, erabilitako 

objektiboarekin: 0,18 µm). 

 

F operadorea (F) gainazalaren forma edota translazio-erroreak kentzeko erabiltzen da. 

Operadore hau karratu txikienen bidezko doikuntza-metodoaren bidez egin ohi da, plano baten 

bidez gainazal lauentzat edota polinomio bidez gainazal arbitrarioentzat [9]. Egun erabiltzen den 

protokoloan plano bidezko operadorea erabiltzen da. Hortz-inplantean eginiko neurketek forma 

osagaia dutenez, polinomio bidezkoaren erabilera proposatzen da.  

 

L iragazkia (L) guztiz erabakigarria da karakterizazio prozesuan, honek parametro 

topografikoen kalkulurako erabiliko den erreferentziazko planoa erabakitzen baitu. Iragazki-mota 

eta tamainaren arabera, erreferentziazko planoa ezberdina izango da, eta beraz, parametro 

topografikoen balioa ezberdina izan daiteke. Iragazteko hainbat metodo aurkitu daitezke literaturan 

[9]. Gauss erako iragazkia gaur egun erabiliena da [10]. Iragazki honen desabantaila nagusiak 

ondorengoak dira: ertz efektuak eta erreferentziazko planoaren distortsioa tontor edota ibar 

ezohikoen aurrean. Ertz efektuak direla eta, iragazi ondorengo gainazalari λc luzerako datuak kendu 

ohi zaizkio. SensoMap softwareak ertz efektuak gestionatzeko aukera dakar, zeinak algoritmo 

berezi batzuen bidez ematen diren distortsioak zuzentzen dituen. Hau horrela izanik, ertzen 

gestioaren efektua (E) ere azterketan sartu da, honek emaitzetan duen eragina neurtzeko asmoz. 

Iragazki-motari dagokionez, Gauss erako iragazkiak erakusten dituen arazoei irtenbidea ematen 

dion Gauss erako iragazki sendoa aztertu da. Iragazki honek ez du ertz efekturik erakusten, eta bere 

erreferentziazko planoa ez da distortsionatzen ezohiko tontor edota ibarren aurrean. 

 

λc-ren balioa guztiz arbitrarioa da. Egungo protokoloan 20·20 µm-ko balioa erabiltzen da, 2Dko 

estandarrean oinarriturik. 50·50 µm-ko balioa proposatzen da protokolo berrirako, bibliografian oso 

erabilia den balioa delako. 

Esperimentuen diseinua (DOE). Diseinu faktorialak efektu ezberdinek eta beraien arteko 

interakzioek  prozesuarengan duten eraginaren azterketa ahalbidetzen du. Diseinuaren gakoa aztertu 

beharreko aldagaiak eta hauen mailak zehaztean datza, esfortzu minimoarekin interesgarriak diren 

aspektuak nabarmentzeko. Datuen tratamenduan gertatzen diren aldagaien analisia aurreko atalean 

burutu da. Analisirako definitu diren aldagaiak eta beraien mailak 1.Taulan ikus daitezke.  

 
1. Taula: Esperimentuen diseinua burutzeko definituriko aldagaiak eta hauen mailak. 1.maila oinarritzat hartzen den 

protokoloari dagokio; 2.maila protokolo berrirako proposatzen diren parametroak dira.  

 ALDAGAIAK 

λs F  L  E λc G 

1.maila 2,5·2,5 (µm) Planoa Gauss erakoa Gestio gabe 20·20 (µm) AE 

2.maila 0,36·0,36 (µm) Polinomioa  Gauss erako 

sendoa 

Gestioarekin 50·50 (µm) GR+AE 

 

Azterketa honen helburua datuen tratamenduko parametroek irteerako balioetan (parametro 

topografikoetan) duten influentzia aztertzea da. Horretarako, aurreko lanetan oinarriturik ezarritako 

protokoloa abiapuntutzat hartuta (1.maila), parametro berriak proposatzen dira (2.maila), eta hauek 

irteeran duten influentzia ikusi nahi da. Gainazal motak duen eragina ikusteko asmoz, hortz-
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inplanteetan oso erabiliak diren muturreko bi tratamendu aukeratu dira, bata zimurtasun baxukoa 

(azidozko erasoa: AE), eta bestea, zimurtasun altukoa (granailaketa gehi azidozko erasoa: GR+AE).  

 

Esperimentuen diseinuari dagokionez, sei aldagai eta bi mailako analisi batek 64 esperimentu 

egitea dakar. Esperimentu kopurua murrizteko asmoz, diseinu faktorial zatikatua egin da, IV. 

mailako bereizmenarekin. Modu honetan, aztertu nahi diren influentziak fidagarritasunez ikusiko 

dira esperimentu kopurua 32ra murriztuz. 

 

Prozesuaren irteeran hautaturiko parametro topografiko tridimentsionalak hiru izan dira, altuera 

parametro bat (batezbesteko altuera koadratikoa Sq), parametro hibrido bat (batezbesteko malda 

koadratikoa Sdq) eta funtzional bat (hutsune bolumena materialaren % 80 ratioan Vvv). Hauen 

formulazioak literaturan aurkitu daitezke [5]. 

Emaitzak  

Efektu eta interakzio esanguratsuen analisia. Esperimentuen diseinuaren bidez estatistikoki 

esanguratsuak diren efektuak (aldagaiak) eta hauen arteko interakzioak detektatu daitezke. 3. 

Irudian Sq parametro topografikoari dagozkion emaitzak (estatistikoki esanguratsuak direnak) 

erakusten dira modu grafikoan.  

    
(a)                                             (b) 

3. Irudia: Sq parametroaren emaitzak. (a):Estatistikoki esanguratsuak diren efektuak. (b): Estatistikoki esanguratsuak 

diren interakzioak. 

Aurreko atalean esan bezala, hiru parametro topografiko hautatu dira analisiaren irteera 

modura. 2.Taulak guztien emaitzak laburbiltzen ditu. Bertan, estatistikoki esanguratsuak diren 

efektu eta interakzioak (dagozkien koefizienteekin) erakusten dira. 

 
2. Taula: Esperimentuen diseinuan lorturiko emaitzak. Azterturiko hiru parametro topografikoentzat estatistikoki 

esanguratsuak diren efektu printzipal eta interakzioak, dagozkien koefizienteekin.  

 

 λs F L E λc G λs  

F 

λs  

λc 

λs  

L 

λs  

G 

λs  

E 

F  

λc 

F  

L 

F 

E 

F 

E 

λc  

L 

λc  

G 

λc 

E 

L 

G 

L 

E 

G  

E 

Sq   0,28 -0,02 0,15 0,72           0,13  0,20 -0,02 -0,02 

Sdq   0,01  0,09 0,37          -0,01 0,03   0,08  

Vvv   0,04 0,01 0,05 0,17           0,05  0,04 -0,01 0,00 

 

Maila ezberdinean bada ere, hiru parametro topografikoetan eragiten duten efektuak berdinak 

direla ikusten da (Sdq parametroan ezik): L, λc, G eta E. λs eta F-k ez dute estatistikoki esanguratsua 

den eraginik azterturiko parametro topografikoen balioetan. Interakzioei dagokionez, hauek 

esanguratsutzat jo diren efektu nagusien artean gertatzen dira. Ertz gestioaren (E) influentzia txikia 

dela ikusten da.  

 

Emaitzen zenbakizko analisia. Estatistikoki esanguratsuak diren aldagaien eragina era 

numerikoan aztertzeko, aldagai bakoitzaren aldaketak parametro topografikoen balioan duten 
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portzentajezko aldaketa kalkulatu da (beste aldagaiak 1.mailan mantendurik). Aldaketa hau, 

oinarrizko protokoloa erabiliz emaniko balioarekiko kalkulatu da. Bestalde, interakzio nagusiak 

gainazal motarekin ematen direnez, zenbakizko analisia bi gainazal motentzat burutu da (ikus 

4.Irudia). 

 

 
                                                             (a)                                                (b) 

4. Irudia: Estatistikoki esanguratsuak diren aldagaien influentziaren analisi numerikoa (% Δ oinarrizko 

protokoloarekiko kalkulaturik). (a): AE gainazalean sorturiko aldaketak. (b): GR+AE gainazalean sorturiko aldaketak. 

Lehenik eta behin aldagai bakoitzak irteeran duen efektua aztertuko da. Iragazki Gaussiano 

sendoaren erabilerak parametro topografikoen balioa igotzen duela ikusi daiteke. L iragazkiaren 

tamainari dagokionez, 50 µm-ko tamaina erabiltzeak (20koaren ordez) ere balioak igotzea dakar. 

Espero zitekeen efektua da hau, iragazkiaren tamaina handitzean eduki frekuentzial gehiago sartzen 

baita zimurtasun gainazalean. Azkenik, ertz gestio motaren efektua oso txikia dela ikusi daiteke. 

Beraz, ertzak gestionatzeak sortzen duen efektua baztergarritzat jo daiteke. 

 

Ondoren, gainazal mota bakoitzean lorturiko balioak aztertuko dira. AA gainazalaren kasuan 

parametro topografikoen balioetan ematen diren aldaketak % 10 baino txikiagoak direla ikusi 

daiteke (λc ren aldaketak Sq-ren balioan duen eragina izan ezik). GR+AE gainazalean, berriz, 

eraginak handiagoak dira orokorrean. Beraz, datuen prozesaketan parte hartzen duten aldagaien 

maila aldaketak influentzi gehiago du gero eta gainazal zimurragoa izan, interakzioetan ikusi den 

bezala. 

 

Protokoloen arteko alderaketa. Azkenik, egun erabiliko protokoloa eta proposaturikoa 

alderagarriak diren aztertu da. Berriro ere, azterturiko bi gainazalentzat burutu da analisia (ikus 

5.Irudia). 
 

 
5. Irudia: Oinarrizko protokolo eta proposaturiko protokoloen arteko ezberdintasunen analisia. Portzentajezko 

aldaketak oinarrizko protokoloarekiko kalkulatuk.  

Aldaketak bortitzagoak dira GR+AE gainazalaren kasuan, hau da, zimurtasun handiena duen 

gainazalaren kasuan. Zimurtasun gutxiko gainazalean (AA) aldaketak % 10 baino txikiagoak dira Sq 

parametroan izan ezik.  

Ondorioak 

Analisi honen bidez lorturiko ondorio nagusiak ondorengo lerroetan laburbiltzen dira: 
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- S iragazkiaren tamainak (λs) eta F operadoreak duten eragina parametro topografikoen 

balioetan mespretxagarria da. 

- Eragin esanguratsua duten aldagaiak L iragazki-mota eta honen tamaina (λc) dira. Aldagai 

hauek gainazal motarekin interakzioa erakusten dute: influentzia bortitzagoa da zimurtasun 

altuko gainazalentzat. 

- Azterturiko protokoloekin lorturiko emaitzak ez dira alderagarriak. Analisi ezberdinen 

emaitzak alderatu ahal izateko hauek tratamendu protokolo berarekin tratatuak izan behar 

dute. 

- Datuen tratamenduak parametro topografikoen balioetan duten eragina ikusita, beharrezkoa 

da karakterizazio topografikoen emaitzak argitaratzean, tratamenduan erabilitako balioen 

berri ematea. 

Eskerrak 

Ikertzaile taldeak BTIri eskertu nahi dio lan hau burutzeko beharrezkoak izan diren hortz-

inplanteen hornikuntza. 
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Gako-hitzak: Forma-memoriadun polimeroak, Positroien deuseztapenerainoko bizidenbora 

espektroskopia, polialkenamerrean oinarritutako polimero erdikristalinoak, bolumen askea.  

 

Laburpena. Forma-memoria duten polialkenamerrean oinarritutako polimero erdikristalinoek 

erabilera potentzialak dituzte industriaren eta osasunaren arlo ugarietan: ehun-gai adimentsuetan, 

ontzien fabrikazioan, muntatze-teknologietan edota biomedikuntzan, besteak beste [1]. 

Ikerlan honetan, positroien deuseztapenerainoko bizi-denbora espektroskopia (Positron 

Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS), ingelesez) teknikaz baliatuz, 0, 1, 2, 3, 5 eta 7 %wt 

dikumilo-peroxidoa (DCP) duten poliziklookteno (PCO) laginak aztertu ditugu.  

PALS teknikarekin positroien bizidenbora neurtu egiten da aztertu nahi den materialean. 

Neurketa hauek, laginaren zenbait propietatei buruzko informazioa eskaintzen digute. Gure kasu 

konkretu honetan, lagin bakoitzaren bolumen askearen neurria eta bolumen aske frakzionala 

kalkulatu ditugu. Datu hauek, aurreko ikerlan batean [1] lagin bakoitzerako neurtutako forma-

memoriaren itzultze indarraren balioekin konparatu ditugu. Bolumen aske frakzionalaren eta forma-

memoriaren itzultze indarraren balioekin konparatuz, beraien arteko korrelazioa topatu dugu.  

Sarrera 

Material adimenduak ingurunetik datozen estimulu fisiko edota kimikoei aktiboki erantzuteko 

gai dira, erantzun horiek kontrolatuak eta itzulgarriak direlarik. Propietate hau dela eta, material 

mota hauen aplikazioen kantitatea progresiboki hazten ari da [2]. Honen adibide forma-memoriadun 

materialak ditugu: estimulu espezifiko jakin batzuen aurrean, aurretik “gogoratutako” forma 

berreskuratzeko gai diren material aktiboak, alegia. Forma-memoriadun polimeroek, aplikatutako 

deformazio baten ondorioz jazotako behin-behineko forma bat mantendu dezakete, eta tenperatura 

aldaketa jakin baten aurrean, aurretik zuen forma berreskuratzeko abilezia daukate. Polimero hauen 

goma-elastikotasun intrintsekoa forma-memoria jokaerarekin erlazionatuta dago. 

Forma-memoriadun polimero erdikristalinoetan, eremu kristalinoen urtze-puntua da termikoki 

eragindako forma berreskurapenaren abiarazlea. Kristalizazio-prozesuak finkatzen du behin-

behineko forma. Gurutzatutako esteka (edo crosslink) kimikoek, ostera, polimeroaren forma 

iraunkorra egonkortzen dute [3]. Zehazki, forma-memoria duten polialkenamerrean oinarritutako 

polimero erdikristalinoek erabilera potentzialak dituzte industriaren eta osasunaren arlo ugarietan: 

ehun-gai adimentsuetan, ontzien fabrikazioan, muntatze-teknologietan edota biomedikuntzan, 

besteak beste [1]. Bestaldetik, jakina da polimero batek konformazio batetik bestera pasatu ahal 

izateko, monomeroek leku libre bat behar dutela (kateen mugimendua ahalbidetzeko). Leku horri, 

monomeroen artean geratzen den bolumenari, alegia, bolumen askea deritzogu. Bolumen askearen 

zuloek eragina dute, besteak beste, polimeroen propietate mekanikoetan, propietate termikoetan, eta 

erlaxazio propietateetan [4].  

Seguruenik, bolumen aske lokalaren zuloak zuzenean aztertzeko dagoen teknika bakarra 

Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS) da. Aztertu nahi dugun laginean (aleazioetan, 

erdieroaletan, polimeroetan, nanokonposatuetan, likidoetan, material biologikoetan...), lehenik eta 
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behin, energia altuko positroiak bonbardatzen ditugu. Aztertzen ari garen materian, positroiek 

prozesu jakin batzuk (ezarpena, termalizazioa, difusioa...) jasaten dituzte. Azkenik, positroiak era 

desberdinetan deuseztatu egiten dira laginaren elektroiekin. Zehatz, PALS teknikak ematen digun 

informazioa positroien bizidenbora da, baita bizidenbora desberdin horien intentsitatea eta 

dispertsioa ere. Polimeroen kasuan neurtutako datu hauek oso erabilgarriak dira: bolumen askearen 

tamainari, bolumen aske frakzionatuari, eta bolumen askearen zuloen tamainen banaketari buruzko 

informazio zehatza ematen digute.  

Guzti honekin, ikerlan honetan gure taldeak polialkenamerrean oinarritutako polimero 

erdikristalinoen forma-memoria propietateen eta bolumen askearen arteko erlazioa aztertu nahi izan 

du. 

Atal esperimentala 

Laginak. Ikerlan honetan, bolatxo forma duen poliziklooktenoa (PCO, %99,5-ko purutasuna) 

erabili dugu laginak sintetizatzeko. Zehazki, 0, 1, 2, 3, 5 eta 7 %wt dikumilo-peroxidoa (DCP, 

%99,0-ko purutasuna) duten PCO laginak aztertu ditugu ikerketa honetan. PCO osagaiaz hornitu 

gaituen enpresa Vestenamer® 8012 (Evonik) izan da. Ordea, DCP osagaiaz hornitu gaituen enpresa 

Pekadox® BC- FF (AKZO Nobel Polymer Chemicals) da. Laginek 25mm · 20mm · 2mm-ko 

neurria zuten, eta UPV/EHU-ko Kimika-Fisika Sailan sintetizatu dira [1]. 

Neurketak. Neurketak egiteko PALS denbora-kontrola arin-arin ohiko kointzidentzia sistema 

bat erabili dugu. 15 μC-ko NaCl
22

 positroi iturriaz baliatu gara neurketak gauzatzeko. Iturria 

kaptonezko bi orrien artean ezarri dugu. Guzti hau, berdin-berdin diren bi polimero laginen artean 

jarri da sandwich deitutako egituran. Prozesu berdina jarraitu da laginen serie osorako. Geroago, 1 

%wt-ko lagina, 3cm-ko erradioa duen zilindro bat erabiliz tolestu dugu uretan (60ºC-tan, gutxi gora 

behera batez besteko fusio tenperaturatik 10ºC gora), deformatutako forma finkatu dugu (20ºC-tan, 

gutxi gora behera hasierako fusio tenperaturatik 10ºC azpian) eta neurtu dugu ere bai. Azkenik, bere 

forma originalera bueltatu dugu uretan (60ºC-tan berriro ere) eta berriro neurtu dugu. Neurketa 

guztiak giro-tenperaturan gauzatu dira.   

Emaitzak eta eztabaida 

Neurketa bakoitzerako 4·10
6
 kontu inguru zituzten 10 espektro lortu ditugu. Neurketen analisia 

egiteko LT Polymers [5] programa erabili dugu. Lehenik eta behin, espektroetatik kaptonaren 

ekarpena kendu dugu: kaptonaren bizidenbora τkapton= 382 ps eta intentsitatea Ikapton= % 15,02-koa 

izanik. Espektroak doitzeko, bi osagai esponentzial diskretu (parapositronioaren eta positroi askeen 

deuseztapen bizidenborei (τ1 eta τ2 dagokiena) eta banaketa jarraitu bat (ortopositronioaren, o-Ps, 

deuseztapen bizidenborari, τ3-ri dagokiona, hain zuzen ere). Programak ere τ3-ri dagozkien balioen 

batezbestekoaren sakabanatzea eskaintzen digu. Tao-Eldrup formula [6] erabiliz, bolumen askearen 

zuloen batez besteko tamaina kalkulatu dugu: 

 

     τ3

-1
 = 2  1-

R

R0
+

1

2π
sin  

2πR

R0
    ns-1  ;                                                                                              (1) 

 

non R0=R+∆R, eta ∆R = 1,66 Å parametro enpirikoa den.  

Halaber, bolumen aske frakzionala (fν, %-tan) zenbatetsi dugu ortopositronioaren intentsitatea 

erabiliz (I3, %-tan): 

 

     fν %  = k I3(%)  
4

3
πR3 ;                                                  (2) 
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non bolumen askearen menpe ez dagoen k konstante enpirikoak ortopositronioaren eraketa 

adierazten duen. Ikerlan honetan, 
fν % 

k
   balioari bolumen aske frakzionala deritzogu. Hala ere, 

gomendagarria da bolumen aske frakzionala zer den, eta materialen propietate fisikoetan duen 

garrantzia: 

 

     fν %  = 
Vtotala  - Vokupatuta

Vtotala
;                                                                                                                  (3) 

 

non Vtotala laginaren bolumen totalari dagokion, eta Vokupatuta monomeroek betetako bolumena 

den. Hau guztia kontuan izanda, neurketen emaitzak hurrengoak izan ziren: 

 
1.yTaula.  Neurtutako 0, 1, 2, 3, 5 eta 7 %wt dikumilo-peroxidoa (DCP) duten poliziklookteno (PCO) laginen 

emaitzak. 

 

Lagina o-Ps bizidenbora 

(ns) 

o-Ps bizidenboren 

sakabanatzea (ns) 

Bolumen askearen 

zuloen tamaina (Å
3

) 

Bolumen aske 

frakzionala / k  (a.u.) 

PCO + 0% DCP 2,714 ± 0,002 0,381 ± 0,012 168,77 ± 0,07 6469,9 ± 114,9 

PCO + 1% DCP 2,687 ± 0,001 0,442 ± 0,003 165,88 ± 0,07 6507,5 ± 4,6 

PCO + 2% DCP 2,679 ± 0,001 0,491 ± 0,009 165,03 ± 0,03 6644,1 ± 33,2 

PCO + 3% DCP 2,742 ± 0,001 0,332 ± 0,006 171,78 ± 0,03 6781,9 ± 7,6 

PCO + 5% DCP 2,749 ± 0,001 0,410 ± 0,001 172,54 ± 0,07 6753,2 ± 48,4 

PCO + 7% DCP 2,729 ± 0,002 0,380 ± 0,010 170,38 ± 0,14 6862,9 ± 80,3 

 

1. Irudian ortopositronioaren bizi-denboren jokaera DCP dikumilo-peroxido kantitatearen 

menpe aztertu dezakegu (gorriz), baita ortopositronioaren bizi-denboren sakabanaketa ere (urdinez). 

Irudiak azaltzen du nola DCP-aren kantitatea 2 wt% baino handiagoa denean, τ3-ren balioa argi 

hazten dela : hau da, bolumen askearen zuloen batezbesteko tamaina igoera handi bat jasaten du, 

laginen DCP dikumilio peroxidoak 2 wt%-ko langa gainditzen duenean.  

 

 

 
 
1. Irudia. Ortopositronioaren bizidenbora eta sakabanaketa DCP peroxido kantitatearen menpe. 

 

Ordea, ortho-positronioaren bizi-denboren sakabanatzearekin guztiz kontrakoa somatzen da: 

hots, bolumen askearen zuloen arteko tamainen arteko diferentzia gero eta txikiagoa da; bolumen 

askearen zuloen arteko tamainak gero eta berdintsuagoak dira. 
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Orain, PALS teknikaren bitartez neurtutako bolumen aske frakzionala (k konstante enpirikoa 

kontutan hartu gabe) eta aurreko ikerlan batean [1] lagin bakoitzerako neurtutako forma-

memoriaren itzultze indarraren balioekin erkatu ditugu, 2. Irudian ikus dezakegun bezala. 

 

 

 
 

2. Irudia. Bolumen aske frakzionala (k konstante enpirikoa kontutan hartu gabe) eta forma-memoriaren itzultze 

indarra DCP peroxido kantitatearen menpe. 

 

Forma-memoriaren itzultze indarra, polimeroak behin deformatuta dagoelarik eta jaso behar 

duen estimulua jaso duelarik, bere jatorrizko formara bueltatzeko egiteko gai den indarra da. 

Laginen forma-memoriaren itzultze indarra Kimika-Fisika Sailak neurtu zuen. 2. Irudian erraz ikus 

daiteke nola DCP kantitatea igotzen delarik, oso era antzekoan hazten direla laginen forma-

memoriaren itzultzen indarra eta bolumen aske frakzionalaren balioak. Honek esan dezake bi 

magnitude hauen artean erlazio estu bat egon daitekeela. 

 

 

 
 

3. Irudia. Bolumen aske frakzionalaren (k konstante enpirikoa kontutan hartu gabe) eta forma-memoriaren 

itzultze indarraren arteko korrelazioa. 

3. Irudiak, PALS teknikaren bitartez neurtutako bolumen aske frakzionalaren (k konstante 

enpirikoa kontutan hartu gabe) eta forma-memoriaren itzultze indarraren arteko korrelazioa 

erakusten du. Esperimentalki lortutako puntuen erregresio lineala ona da: 
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I3Vf = 0,79σrec+ 6314           R= 0,98-rekin;         (4) 

 

non, I3Vf ikerlan positroniko honetan neurtutako ortopositronioaren intentsitatea eta bolumen 

aske frakzionalaren zuloen arteko biderkadura den (hots, bolumen aske frakzionala eta k 

konstantearen zatiketa, a.u.-tan), eta σrec forma-memoriaren bueltatze indarra den (Pa-tan). Hasiera 

batean, emaitza honek esaten digu nola aztertu ditugun polialkenamerrean oinarritutako polimero 

erdikristalinoek bere jatorrizko formara bueltatzeko egin dezaketen indarra eta beraien bolumen 

aske frakzionala erlazionatuta dagoela. Aipatu beharra dago, ordea, neurketa guztiak giro-

tenperaturan gauzatu direla, eta lagin hauen karakterizazioa aztertzen duen aurreko ikerlana [1] 

aztertuz, ikusi dezakegu nola 5 %wt eta 7 %wt laginen kasuan, giro-tenperatura kristalizazioaren 

hasierako tenperatura baino altuagoa dela.  

Azkenik, 1 %wt laginean forma-memoria ziklo osoaren bolumen askearen propietateak neurtu 

ditugu: neurketak, laginaren jatorrizko forman, deformatuan, eta bueltatutako forman gauzatu dira. 

 
2. Taula: Neurtutako 1 %wt dikumilo-peroxidoa (DCP) duen poliziklookteno (PCO) laginaren emaitzak forma-

memoria ziklo osoan. 

 

Forma o-Ps bizidenbora 

(ns) 

o-Ps bizidenboren 

sakabanatzea (ns) 

Bolumen askearen 

zuloen tamaina (Å
3

) 

Bolumen aske 

frakzionala / k  (a.u.) 

Originala 2,681 ± 0,010 0,414 ± 0,026 165,24 ± 0,80 6543,4 ± 24,3 

Deformatua 2,732 ± 0,009 0,345 ± 0,027 170,71 ± 0,72 6838,6 ± 21,7 

Bueltatutakoa 2,692 ± 0,011 0,348 ± 0,039 166,41 ± 0,88 6571,5 ± 27,3 

 

Nabaria da bolumen askearen zuloen batezbesteko tamainaren eta bolumen aske frakzionalaren 

hazkundea lagina deformatzen denean. Are gehiago, agerian dago nola lagina bere jatorrizko 

formara bueltatzen denean, jatorrizko bolumen askearen propietateetara bueltatzen dela ere bai.  

 

 

 
 

4. Irudia. 1%wt DCP duen laginaren bolumen askearen zuloen batezbesteko tamainen azterketa, forma-memoria 

zikloan zehar. 
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5. Irudia. 1 %wt DCP duen laginaren bolumen aske frakzionalaren (k konstante enpirikoa kontutan hartu gabe) 

azterketa, forma-memoria zikloan zehar. 

Ondorioak 

Ikerlan honetan, positroien deuseztapenerainoko bizidenbora espektroskopiaz baliatuz, 0, 1, 2, 

3, 5 eta 7 %wt dikumilo-peroxidoa (DCP) duten poliziklooktenozko (PCO) forma-memoriadun 

polimero laginak aztertu ditugu. Teknika honen erabilgarritasuna eta sentikortasuna ikusi da 

polimeroaren bolumen librearen zuloen neurri atomikoak aztertzeko, zeregin honetan teknika 

bakarra izanda.  

Gure taldeak polialkenamerrean oinarritutako polimero erdikristalinoen forma-memoria 

propietateen eta bolumen askearen arteko erlazioa aztertu du: PALS teknikaren bitartez neurtutako 

bolumen aske frakzionalaren eta forma-memoriaren itzultze indarraren arteko korrelazioa topatu 

dugu. Halaber, 1 %wt DCP duen laginerako ikerketa positronikoa gauzatu dugu forma-memoria 

ziklo osorako. Bolumen askearen eta forma-memoriaren propietateen arteko erlazio bat egon 

daitekeela ageri zaigu. Argi ikusi dugu, lagina deformatzen dugunean, bolumen askearen zuloen 

batezbesteko tamainaren eta bolumen aske frakzionala handitzen dela. Are gehiago, agerian dago 

nola lagina bere jatorrizko formara bueltatzen denean, jatorrizko bolumen askearen propietateetara 

bueltatzen dela ere bai.  
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Poli (azido laktiko)-aren kristalizazio zinetikan gehigarri ezberdinek 
duten eraginaren azterketa, ekorketa bidezko kalorimetria 
diferentzial modulatuaren bidez (MDSC) burutua. 
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Gako-hitzak: PLA, O-MMT, talko, PEO, Azido miristiko, kristalizazioa, MDSC, Avrami. 

 
Laburpena. Poli azido laktikoa-ren (PLA) kristalizazio zinetika bizkortzeko helburuarekin 

nahasketa desberdinak prestatu eta aztertu dira nukleatzaileak eta kate mugitzaileak erabiliz. 
Gehigarri kantitate ezberdinak nahastu zaizkio matrizeari, beti ere torloju bikoizdun estrusio 
makinaren bitartez. PLA-ren hotz-kristalizazio tenperaturan (Tcc) gehigarri hauek duten eragina 
Ekorketa bidezko Kalorimetria Diferentzial Modulatuaren bitartez (MDSC) aztertu da. Lortutako 
emaitzen arabera, nukleatzaileek ez dute kristalizazio zinetikan efektu eraginkorrik, baina bai Tcc 
tenperaturan, nabarmen jaisten delarik. Kate mugitzaileen kasuan Polietilen oxidoak (PEO) Tcc jaitsi 
eta zinetika bizkortzen du eta Azido Miristikoaren kasuan Tcc jaitsi bai baina kristalizazio zinetika 
moteldu egiten duela dirudi. 

 
Sarrera 

 
Poli(azido laktikoa) (PLA), termoplastiko biodegradarri gehienak bezala, epe laburreko 

aplikazioetarako erabiltzen da gaur egun, ontziak eta bilgarriak ekoizteko gehien bat. PLA-ren 
kasuan, besteak beste bere propietate termiko murritzek mugatzen dute aplikazioen eremua. 
Propietate hauek hobetuz gero posible izango litzateke bere erabilera eremua bizi ertain eta luzeko 
produktuetara zabaltzea. Bi aukera orokor ikusten dira PLA-ren propietate termikoak hobetzeko: 
lehena beira trantsizio tenperatura (Tg) altuagoa lortzea (adibidez beste termoplastiko batzuekin 
nahastuz), eta bigarrena PLA kristalizatua lortzea. Beste edozein termoplastiko semikristalduren 
antzera, PLA kristaldua lortuz gero bere aplikazio tenperatura Tg-tik gorakoa izatea ahalbidetuko 
litzateke. 

 
PLA-ren kristalizazio zinetika konplexua da. Tenperaturak eragin handia du eratzen diren 

kristalen morfologian eta hauen energian [1]. Denera lau kristal mota desberdin eratu ditzake PLA-
k; �, �´, � eta �. Azken mota biak kondizio oso zehatzetan lortu daitezke soilik [2], eta teknikoki ez 
dute balio handirik, ondorioz lan hau � eta �´ kristaletan zentratu da. Prozesatzen den 
tenperaturaren arabera, era bateko edota besteko kristalak lortzen dira. Bibliografiaren arabera, 120 
ºC-tik behera �´ motako kristalak eratuko dira eta kristal hauek termikoki propietate urriagoak 
dituzte; eratzen diren kristalen estruktura kaxkarragoa delako. Bestalde, 120 ºC-tik gora aldiz � 
motako kristalak eratuko dira, konformazio eta ordenamendu hobeago batekin [1]. Kristal mota bi 
hauen arteko proportzioa aldatu egin daiteke kristalizazio tenperatura eta denbora ezberdinak erabili 
ezkero [3]. Ohikoena, aldi berean mota bietako kristalak izatea da. 

 
PLA-ren kristalizazioa konplexua izateaz gain, zinetika oso motela azaltzen du. Orokorrean, 

kristalizazio abiadura bizkortzeko asmoz gehigarri ezberdinak erabili izan dira: nagusiki 
nukleatzaileak eta kate mugitzaileak. Bakoitzak kristalizazioaren parametro ezberdinetan du 
eragina. 
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Nukleatzaileak kristalak eratzen hasteko hasiera puntua ematen die materialari, 
makromolekulak puntu hauen inguruan hasten dira tolesten/ordenatzen. Hainbat nukleatzaile 
ezberdinen aztertu izan dira: N-Aminophthalimide [4], Talkoa [5-9] Montmorillonita 
organomodifikatua (O-MMT)[10-13], Karbonozko nano-hodiak (MWNTs)[14]... Kate mugitzaileei 
dagokienez, kateen arteko mugimendua errazten dute kristalen hazkuntza abiadura bizkortuz. 
Gehien aztertu diren materialak plastifikatzaileak dira poly(ethylene glycol) (PEG), poly(propylene 
glycol) (PPG), oligomeric lactic acid (OLA)... Plastifikatzaileak erabiltzearen arazoa matrizearen 
propietate termikoetan galera esanguratsuak eragiten dituztela da [15], ondorioz erabili beharreko 
kantitatea ondo doitu beharra dago. Baina badaude propietate termikoetan galerarik izan gabe 
kateen mugimendua errazten duten gehigarriak ere. Sustantzi hauek kautxuen munduan oso 
erabiliak dira mastikazioa burutzeko eta ezagunenak gantz azidoak eta hauen gatzak dira. Sustantzi 
hauek aplikazio tenperaturan solido egoeran daudenez ez dute inongo eraginik lortutako 
nahasketaren propietate termikoetan. 

 
Injekzio bidez PLA kristaldua lortzeko helburuarekin, PLA nahaste ezberdinak prestatu dira 

gehigarri ezberdinak erabiliz eta euren kristalizazio zinetika aztertu da ekorketa bidezko 
kalorimetria diferentzial modulatuaren bidez (MDSC). Lau gehigarri  desberdin aztertu dira: bi 
nukleatzaile (talkoa eta O-MMT) eta bi kate mugitzaile (PEO eta azido miristikoa). 

 
Lan esperimentala 

 
Materialak. Erabilitako PLA-a Natureworks® etxearen INGEO 3051D da. Bere D-laktida 

kontzentrazioa % 3,7-4,6 bitartean dago eta pisu molekularra Mw= 160.000. Erabilitako O-MMT 
Southern Clay Products, Inc. etxearen Cloisite 30B izan da eta talkoa Luzenac etxekoa. PEO-aren 
kasuan, Alfa Aesar etxearena da (Mw= 8.000) eta erabilitako gantz azidoa Azido Miristikoa izan da. 
Gehigarri bakoitza % 1,5, 3, 5, 10 eta 15 (pisu portzentaia) kantitateetan gehitu zaio matrizeari bi 
torlojudun “Brabender Plasticorder DSE 20/40D” estrusio makina erabiliz. 
 

MDSC. Ekorketa bidezko kalorimetriaren (DSC) aldaera bat da MDSC-a. Kasu honetan 
ekorketa ez da abiadura konstante batean burutzen. Ekorketan zehar berotze abiadura anplitude eta 
periodo definitu batzuekin oszilatu arazten da. MDSC-ak DSC arrunteko emaitzak bi bloketan 
desglosatzeko ahalmena du, DMTA baten antzera [16]. DSC arrunteko bero-fluxua, fluxu 
itzulgarria eta ez-itzulgarrian bananduta agertuko da; bien arteko batura bero-fluxu totala izango 
delarik (ikus (1) ekuazioa) [17]. 

 
��
�� = 
� ���� + ���, ��; 																																																																																																																															�1� 
 
MDSC-ak burutzeko DSC Q100 TA instruments makina erabili da eta erabilitako parametroak 

hauek izan dira: 1ºC/min-ko ekorketa abiadura, 0,5 ºC-ko anplitudea eta 60 segundoko periodoa. 
Ekorketa guztiak 20 eta 180 ºC bitartean burutu dira PEO kantitate altueneko nahasketetan izan 
ezik, (% 10 eta 15), hauen kasuan euren beira-trantsizioa 20 ºC ingurura jaisten denez ekorketak 0-
180 ºC bitartean egin dira. 
 

Avrami-ren ekuazioa. Proiektu honen helburu nagusia kristalizazio zinetika bizkortzea da eta 
prozesu hau aztertzen duten hainbat ebazpen matematiko ezagutzen dira, hala nola: Avrami, Ozawa, 
Liu-Mo, eta abar. Avrami eta Liu-Mo-ren modeloek zehatzago deskribatzen dituzte ez isotermikoak 
diren ekorketak [9]. Proiektu honetan erabili den modeloa Avrami-rena izan da. 

Avrami-ren ekuazioren grafikoa sigmoidal motakoa da. Grafikoa burutu ahal izateko ondorengo 
bi parametroak erabili behar dira: ordenatu ardatzean kristalinitate erlatiboa (ikus (2) Ekuazioa) 
adierazten da eta abzisatan denbora (ikus (3) ekuazioa). 
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��

� ������ ���
�� ��

;																																																																																																																																			�2� 

 
Xt t unean materialak aurkezten duen kristalizazio frakzioa da (kristalinitate erlatiboa); To eta T∞ 

hotz kristalizazio zikloaren hasiera eta bukaera tenperaturak dira; T t unean laginak duen 
tenperatura da; ��� askatutako kristalizazio entalpia da; eta �� tenperatura frakzio infinitesimala. 

 

� = � − � 
∅ ;																																																																																																																																																			�3� 

 
t kristalizazio prozesuaren denbora da; ∅ ekorketa abiadura da.  
 
�� = 1 − exp&−�'(��)*+; 																																																																																																																										�4� 
 
Bi parametro hauek eta Avrami-ren ekuazioaren bitartez (ikus 4.ekuazioa) grafiko hauen 

doikuntza burutu daiteke ondoren Avrami-ren bi parametroak kalkulatzeko (Ka eta na). na Avrami-
ren adierazlea bezala ezagutzen da eta nukleazioaren mekanismoa eta kristalen hazkuntza 
adierazten ditu. Ka nukleazio eta kristalizazio abiadurarekin dago erlazionatuta, konstante honen 
balio altuago batek abiadura bizkorragoa suposatzen du. Parametro hauek nahaste ezberdinen 
kristalizazio zinetikak nolakoak izan daitezkeen ikusi eta proiektu honen helburua lortzeko 
baldintzak definitzen lagundu dezakete. 

 
Ekuazio honen erabilera zuzena ahalbidetzeko �  eta �- puntuen definizioa bero-fluxuaren 

deribatuaren laguntzaz egin da (ikus (1) Irudia). Bero-fluxuaren deribatuan ageri diren malda 
aldaketen onset eta offset puntuen tenperaturak erabili dira Avrami-ren ekuazioan �  eta �- 
puntuak definitzeko. Helburua saiakera guztietan ahalik eta emaitza konparagarrienak lortzea izan 
da. 

 

 
1. Irudia. PLA extruituaren DSC-a eta honen deribatua. 

Avrami-ren ekuazioaren kasuan na balioa arbuiatua izan da. Ekorketa guztiak abiadura 
geldoetan egin direnez konstante honen balio denak 4-tik gorakoak izan dira eta honek eratutako 
kristal guztien hazkuntza tridimentsionala izan dela adierazten du [9]. Ondorioz, analizatutako 
balioak Ka (kristalizazio eta nuklezio abiduraren adierazlea), t1/2 (kristalizazio prozesuaren %50 
egiteko beharreko denbora) eta (4) ekuazioa-ren doikuntza egiterakoan lortutako erregresioa izan 
dira. 

 
 

T∞ To 
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Emaitzak eta hauen eztabaida 
 
MDSC bidez lortutako emaitzek ez d

lortu gehigarrien fusioak PLA-ren 
ren kristalizazio entalpia eta kate mugitzaileen fusio entalpiak ezin izan dira banatu MDSC 
teknikaren bitartez. Ondorioz ondorengo ataletan agertzea
berberak dira, bero-fluxu totalak agertuko dira soilik

 
Nukleatzaileak. 
 

2. Irudia. OMMT-aren eragina kristalizazio zinetikan, 

3. Irudia. Talkoa-ren eragina kristalizazio zinetikan, 

 
1. Taula. Nukleatzaileen eragina kristalizazio zinetikan

Nukl. (%) Ka 

 0 0,1 

O-MMT 

1,5 0,097
3 0,1 
5 0,095
10 0,077
15 0,072

Talkoa 

1,5 0,097
3 0,1 
5 0,09
10 0,087
15 0,076

 

 

bidez lortutako emaitzek ez dute esperotako informazio lortzea ahalbidetu
ren Tg, Tcc eta Tm trantsizioetatik banatzea. Uste zenaren kontra PLA

ren kristalizazio entalpia eta kate mugitzaileen fusio entalpiak ezin izan dira banatu MDSC 
dorioz ondorengo ataletan agertzea diren erantzunak DSC arruntaren 

fluxu totalak agertuko dira soilik. 

                      
aren eragina kristalizazio zinetikan, DSC eta Avrami-ren ekuazio grafika

                      
ren eragina kristalizazio zinetikan, DSC eta Avrami-ren ekuazio grafika

Nukleatzaileen eragina kristalizazio zinetikan, Avrami-ren ekuazio grafika

 
t1/2 

(min) 
r 

Tcc  
(ºC) 

T0 
(ºC) 

 9,07 0,999 98,6 92,8 
097 9,52 0,999 90,4 85,5 

 8,52 0,999 89,9 84,7 
095 9,61 0,999 96,3 88,6 
077 12,08 0,999 93,2 88 
072 12,71 0,999 97,1 90,5 
097 9,59 0,999 93,6 89,8 

 9,13 0,999 92,5 88,6 
09 10,24 0,999 90,6 87,4 
087 10,66 0,999 88,2 83,9 
076 12,08 0,999 87,4 83,8 

esperotako informazio lortzea ahalbidetu, hots, ez da 
Uste zenaren kontra PLA-

ren kristalizazio entalpia eta kate mugitzaileen fusio entalpiak ezin izan dira banatu MDSC 
diren erantzunak DSC arruntaren 

 
ekuazio grafika. 

 
ren ekuazio grafika. 

ren ekuazio grafika eta DSC. 

.T 
(ºC) 

Xc 
(%) 

5,9 31,5 
4,9 32,7 
5,3 31,3 
7,7 33,9 
5,3 33,2 
6,7 36,3 
3,8 31,6 
3,9 32,8 
3,2 33,5 
4,3 31,6 
3,6 32,4 
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Nukleatzaileen kasuan ez batak ez besteak ez du lortu PLA-ren kristalizazio zinetika era 
esanguratsu batean bizkortzea (ikus (1) Taula). Nahiz eta zinetika azeleratzea lortu ez den, 
kristalizazio abiadura maximoa tenperatura baxuagoetara desplazatzea lortu da. Beraz, PLA hutsak 
100 ºC-tara erakusten duen kristaliazizo abiadura berbera lortu dezakegu 90 ºC-tara talko edota O-
MMT kantitate txikiak erabilita, % 3 eta % 1,5, hurrenez hurren. Bestetik, kantitate altuak 
erabiltzeak zinetikan galerak dakartza bi kasuetan (% 10 eta % 15). 

 
Kate mugitzaileak. % 1,5 PEO eta % 15 Az.Mi proportziodun nahasketak ezin izan dira 

ekoiztu prozesagarritasun arazoengatik. Ondorioz nahasketa hauek baztertuak izan dira gaur egun 
ez dugulako gehigarri hauek kantitate hauetan era egonkor batean ekoizteko baliabiderik. 

 

                       
4. Irudia. PEO-aren eragina PLA-ren kristaliazio zinetika, DSC eta Avrami-ren ekuazio grafika. 

                       
5. Irudia. Az.Miristikoaren eragina PLA-ren kristaliazio zinetika, DSC eta Avrami-ren ekuazio grafika. 

 
2. Taula. Plastifikatzaileen eragina kristalizazio zinetikan, Avrami-ren ekuazio grafikak eta DSC. 

Plast. (%) Ka 
t1/2 

(min) 
r 

 
Tcc  

(ºC) 
T0 

(ºC) 
.T 

(ºC) 
Xc 

(%) 
 0 0,1 9,07 0,999  98,6 92,8 5,9 31,5 

PEO 

1,5 Ez prozesagarria 
3 0,084 11,16 0999  86,3 81,9 4,4 33,1 
5 0,074 12,72 0,997  80,7 75,7 5 32,5 
10 0,15 6,18 0,999  68 64,9 3,1 34,6 
15 0,22 4,03 0,999  71 68,2 2,8 36,6 

Azido 
Miristikoa 

1,5 0,081 10,85 0,999  77,9 70,8 7,1 31,9 
3 0,085 10,54 0,999  78,7 71 7,7 31,4 
5 0,082 10,96 0,999  76,7 70 6,7 33,6 
10 0,084 10,73 0,999  80,3 72,8 7,5 33,4 
15 Ez prozesagarria 
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Kate mugitzaileekin lortutako emaitzak desberdinak izan dira (ikus (2) Taula). PEO-aren 
kasuan kristalizazio zinetika bizkortzeko proportzio handiak behar dira (% 10-15 inguru). Honek 
propietate termikoen galera bat suposatzen du PLA-ren Tg-an jeitsiera handia eragiten duelako. Az. 
Mir istikoaren kasuan, kantitate ezberdinek emaitza antzekoak eman dituzte. Alde batetik Tcc-aren 
balioa asko jaisten da baina aldi berean kristalizazio zinetika asko moteltzen da. 

 
Ondorioak 

 
MDSC teknikaren bidez matrizearen Tg-a eta kate mugitzailearen fusio-entalpia banandu nahi 

izan diren arren, teknika honek ez du helburu hau ahalbidetu. Bestetik matrizearen kristaltze-
entalpia eta kate mugitzailearen fusio-entalpia ere banatu nahi izan dira teknika berbera erabiliz, 
baina helburu hau ere ez da lortu. Lortu den banaketa bakarra melt recrystallization [18] 
fenomenoarena izan da. Izan ere, PLA-k beste polimero batzuen antzera, kristalen fusioa ematen 
den heinean kristalizazio prozesu bat ere jasaten du aldi berean. MDSC teknika honelako 
fenomenoen azterketarako interesgarria da, PLA-ren kasua barne. 

 
Nukleatzaileen kasuan lortu den ondoriorik esanguratsuena kantitateen azterketa da. 

Nukleatzaile biekin erabili beharreko kantitateak txikiak dira % 1,5-3 inguru, kantitate altuagoetan 
erabili ezkero nukleazio efektua urriagoa delako. Bestetik kate mugitzaileen kasuan PEO-ak 
kantitate baxuetan ez dauka eraginkortasun handirik eta kantitate altuak eskatzen ditu honek 
dakarren propietate termikoen (nahasketaren Tg-a) galera garrantzitsuarekin. Azkenik, Azido 
miristikoak aurreikusi zen bezala ez du eraginik izan propietate termikoetan, baina bere 
lubrikatzaile jarduerak ez du espero zen efektua izan kristalizazio zinetikan. Kristalizazio 
zinetikaren bizkortzeari dagokionez, alde batetik nukleazio efekturik handiena % 1,5 O-MMT eta % 
3 talko kantitateen bidez lortzen da eta kate mugitzaile eraginkorrena PEO izan dela ondorioztatu 
dezakegu, nahiz eta azken honen kasuan propietate termikoen galera nabarmena eragin. 
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Laburpena. Fluido magnetikoak likido eramaile eta partikula magnetikoez daude osatuta, eta 

beraien portaera aplikatutako eremu magnetikoaren menpekoa da. Lan honetan, olio mineralez, 
sufaktante batez, likatzaile batez eta partikula magnetikoz osatutako fluido magnetikoak sintetizatu 
dira, partikula magnetikoen bolumen kontzentrazio ezberdinak erabiliz. Fluidoak aplikatutako 
eremu magnetikoaren arabera karakterizatu dira Anton Paar MCR-501 erreometro birakorraren 
bidez eta plater paralelo konfigurazioa erabiliz. Bi saiakuntza mota burutu dira, likatasun eta 
oszilometria motatakoak. Lehenengoen bidez, fluidoaren fluxu-portaera zehaztu da aplikatutako 
eremu magnetikoaren arabera. Oszilometria entseguetan, lehenbizi, deformazio-ekortze baten bidez, 
eremu biskoelastiko linealaren muga ezarri da. Ondoren, eremu horren barnean, maiztasun- 
ekortzeak burutu dira. Entsegu hauen bitartez, materialaren propietate biskoelastikoak ezarri dira 
partikula magnetikoen kontzentrazioaren eta ezarritako eremu magnetikoaren arabera.  

Sarrera 

Fluido magnetikoak partikula magnetikoen suspentsioak dira likido eramaile batean. Eremu 
magnetiko bat aplikatzen denean, partikula magnetikoak fluxu magnetikoaren arabera lerrokatzen 
dira, eta fluidoaren portaera erreologikoa aldatzen da [1]. Aldaketa hau alderanzgarria da, eta 
horregatik fluido magnetikoak material adimenduen taldean sailkatzen dira, eta hainbat aplikaziotan 
erabiliak izan dira [2, 3]. 

Fluido magnetikoen osaera zehazterakoan, beraien erabilgarritasuna mugatzen duten zenbait 
faktore izan behar dira kontuan. Alde batetik, fluido magnetikoei eremu magnetiko bat ezartzean, 
partikula magnetikoen artean erakarpen indarrak sortzen dira, eta hauen artean agregatu iraunkorrak 
sortzeko arriskua dago. Beste alde batetik, fase solido eta likidoen arteko dentsitate ezberdintasuna 
dela eta, sedimentazio prozesuak ematen dira. 

Horregatik, fluido magnetikoak sortzeko prozesuan egonkortasun gehigarriak erabiltzen dira, 
ohikoenak surfaktanteak eta likatzaileak izanik. Surfaktanteak, partikula magnetikoen gainazalean 
itsatsiz, agregatuak eragozten ditu aldaratze esteriko bidez. Beste alde batetik, likatzaileak 
sedimentazio prozesua eragozten du likido eramangarriaren likatasuna areagotuz. Honela, fluido 
magnetikoen egonkortasuna segurtatzeko asmoz ohiko konposizioa partikula magnetikoez, likido 
eramangarriaz, surfaktanteaz eta likatzaileaz dago osatua. 

Fluido magnetikoen portaera ezarritako eremu magnetikoaren araberakoa da. Beraz, bere 
portaera karakterizatu nahi denean, beharrezkoa da eremu magnetikoaren efektua kontuan izatea. 
Alde batetik, fluido magnetikoek fluxu-portaera aldatzen dute eremu magnetikoarekin. Horrela, 
portaera magnetoreologikoa agertzen da. Bertan, fluido magnetikoak ebakidura atalase bat agertzen 
du, eta baita likatasun aldaketa bat ere. Beste alde batetik, eremu magnetikoaren arabera partikula 
magnetikoen artean erakarpen indarrak agertzen direnez, material solidoetan ezagunagoak diren 
efektu elastikoak agertzen dira, eta beraz, portaera biskoelastikoa ematen da. 

Lan honetan, lehenbizi, fluido magnetikoak formulatu dira partikula magnetikoez, fluido 
eramaileaz, likatzaileaz eta surfaktanteaz osatuak. Partikula magnetikoen kontzentrazio ezberdinak 
erabili dira, aldagai honek fluidoaren portaeran duen eragina aztertzeko. Fluido hauek saiakuntza 
mota ezberdinez karakterizatu dira. Lehenbizi, likatasun entseguak burutu dira, eta fluxu 
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600 s-1-ra 80 puntutan zehar eta puntu bakoitzean 3 s egonez. Zazpi eremu magnetiko ezberdin 
ezarri dira 0 eta 616,7 kA/m artean.  

Plater paraleloen neurketa konfigurazioa erabiliaz, neurketa puntu ezberdinetan laginaren 
tentsioa ez da konstantea. Beste alde batetik, fluido magnetikoek ez dute portaera Newtondarra, eta 
horregatik DIN-53018-1 [4] arauak zehazten duen parametro mekanikoetatik (momentua eta 
biraketa-abiadura), parametro erreologikoetara (ebakidura-tentsioa eta deformazio-abiadura) egin 
beharreko bihurketa ez da egokia. Horregatik, Rabinowitsch-en bihurketa erabili da, (1) ekuazioa 
[5]. 

 
2 3

4
1
4

ln
ln

, (1) 

 
non τR ebakidura-tentsioa den, M momentua, R plateraren erradioa eta  deformazio-abiadura. 
Fluido magnetikoen portaera biskoelastikoa ezartzeko oszilometria saiakuntzak burutzen dira [6]. 
Oszilometria saiakuntzetan deformazio oszilakor bat ezartzen zaie laginei, eta zeharkako tentsioaren 
magnitudea eta atzerapena neurtu. Horrela, zeharkako tentsioa eta deformazioa neurtu ondoren, 
laginaren parametro dinamikoak lortzen dira, (2) – (4) ekuazioak. 

 
,  (2)
cos ,  (3)
sin ,  (4)

 
non τR ebakidura-tentsioa den, γ deformazioa, δ atzerapen-angelua, G* zeharkako modulu 
konplexua, G´ biltegiratze modulua eta G´´ galera modulua. Oszilometria saiakuntzen barruan bi 
mota nagusi nabarmentzen dira. Alde batetik, deformazio-ekortzeak eginez maiztasun jakin batera, 
materialaren muga biskoelastiko lineala zehazten da. Hauen helburua deformazio muga bat ezartzea 
da non lagin guztiak, edozein baldintzetan, muga biskoelastikoaren barnean egongo diren. 
Horretarako, 50 puntuko deformazio-ekortze lineal bat egin da 0,001 %-eko deformaziotik hasi eta 
10 %-era, puntu bakoitzean 5 segundu igaroz. Portaera biskoelastikoaren muga biltegiratze modulua 
eta galera modulua ez konstanteak diren gehienezko deformazio bezala ezarri da. Deformazio 
ekortze hauek 1 eta 60 Hz-ra, eta 0 eta 616,7 kA/m-ra burutu dira, ondorengo maiztasun-ekortzea 
guztiak eremu biskoelastikoaren barnean egingo direla bermatzeko. 

Bestetik, maiztasun-ekortzeak eginez muga biskoelastiko linealaren barruko deformazio 
konstante batera, materialaren denborarekiko dependentzia aztertzen da. Horretarako 25 puntuko 
maiztasun-malda lineala ezarri da puntu bakoitzean 4 segundo igaroz eta eremu magnetiko 
ezberdinak aplikatu dira 0 eta 616,7 kA/m artean.  

Emaitzak eta eztabaida 

Lehenbizi likatasun saiakuntzen emaitzak aztertzen dira, eta ondoren oszilometria saiakuntzei 
dagozkienak. % 22-ko partikula-kontzentrazioa duen fluido magnetikoaren fluxu-kurbetan (ikus 3. 
Irudia), fluidoaren portaerak eremu magnetikoarekiko duen dependentzia handia erakusten da. 
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3. Irudia. Fluxu-kurbak eremu magnetiko ezberdinentzako % 22-ko kontzentraziodun fluidoarentzat. 

 
Lortutako fluxu-kurba esperimentalak Herschel-Bulkley modeloaren bidez modelatu dira. 

Modelo honek zeharkako atalasea duten fluidoen atalase ondorengo portaera definitzen du, (5) 
ekuazioa. 

 
, (5)

 
non τ ebakidura-tentsioa den, τ0 ebakidura-atalasea, K loditasuna eta n pseudo-platikotasun indizea. 
Modeloaren doiketa burutu ondoren, formulatutako fluido ezberdinekin parametroen konparaketa 
egin daiteke eremu magnetikoaren intentsitatearen arabera. Horrela, ebakidura atalaseak erakusten 
dira eremu magnetikoaren intentsitatearen arabera eta partikula kontzentrazio ezberdineko 
fluidoentzako (ikus 4. Irudia).  

 
4. Irudia. Ebakidura atalasea eremu magnetikoaren intentsitatearen arabera partikula kontzentrazio 

ezberdinentzat. 
 
Herschel-Bulkley modeloaren beste parametroei dagokienez (ikus 5. Irudia), loditasun eta 

pseudo-plastikotasun indizearen bilakaera adierazten da eremu magnetikoaren intentsitatearen 
arabera % 22-ko partikula kontzentrazioa duen fluidoarentzako. Bertan, loditasunak bilakaera 
gorakorra du eremu magnetiko baxuetara, baina maximo baten ondoren joera beherakorra du eremu 
magnetiko altuentzat. Alderantzizkoa gertatzen da pseudo-plastikotasun indizearekin. Beste 
partikula kontzentrazioa duten fluidoek portaera bera ageri dute. 

Oszilometria saiakuntzen emaitzei dagokienez (ikus 6. Irudia), deformazio-ekortzea erakusten 
da % 22-ko partikula kontzentrazioa duen fluidoarentzako, 1 eta 60 Hz-ra eta 0 eta 616,7 kA/m-ra 
burututa. Biltegiratze modulua ez da adierazten 0 kA/m-tara, fluidoak ez baitauka portaera 
biskoelastikoa eremu magnetikorik aplikatzen ez denean. 
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a) 

 
b) 

5. Irudia. % 22-ko partikula kontzentraziodun fluidoarentzat; a) Loditasuna; b) Pseudo-plastikotasun indizea.  
 
Deformazio-ekortzea formulatutako fluido bakoitzarekin egin da, eta horrela bakoitzaren 

biskoelastikotasun muga ezarri da maiztasun eta eremu magnetikoaren arabera (ikus 1. Taula). % 5 
eta % 10-ko partikula kontzentraziodun fluidoen ozsilometria saiakuntza ezin izan da burutu 0 
kA/m-ra, hauek duten likatasun txikiagatik. 

 

 
a) 

 
b) 

6. Irudia. Deformazio-ekortzeak % 22-ko partikula kontzentrazioa duen fluidoarentzat; a) Biltegiratze-modulua; 
b) Galera-modulua. 

 
Muga biskoelastikoa ezartzeko garaian, maiztasunarekiko dependentzia gutxi dago, eta eremu 

magnetikoarekin gutxitu egiten da ezarri daitekeen gehienezko deformazioa. 
 

1. Taula. Muga bisko-elastikoaren gehienezko deformazioa formulatutako fluidoentzat maiztasun eta eremu 
magnetiko ezberdinekin. 

Formulatutako 
fluidoak 

0 kA/m 616,7 kA/m 

1 Hz 60 Hz 1 Hz 60 Hz 

5 % Fe x x  (%) 0,02 (%) 0,025 

10 % Fe x x (%) 0,08 (%) 0,09 

15 % Fe - (%) 0,80 (%) 0,11 (%) 0,12 

22 % Fe - (%) 0,70 (%) 0,13 (%) 0,12 

 
Horrela,  maiztasun-ekortzeak burutzeko % 0,01-eko deformazioa ezarri da. % 22-ko partikula 

kontzentraziodun fluidoaren maiztasun-ekortzeak fluidoaren portaera biskoelastikoaren eremu 
magnetikoarekiko dependentzia erakusten du (ikus 7. Irudia).  
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Biltegiratze moduluari dagokionez, ez du maiztasunarekiko dependentziarik erakusten, eta 
eremu magnetikoa ezartzean agertzen da, balioa handituz eremu magnetikoaren arabera. Galera 
moduluari dagokionez, bere magnitudea handituz doa eremu magnetikoarekiko eremu txikietan, 
baina beranzko joera dauka eremu magnetiko handietan. Horrela, eremu magnetiko handietan 
fluidoaren portaera solido elastiko modukoa dela esan daiteke. 

 

 
a) 

 
b) 

7. irudia. Maiztasun-ekortzeak % 22-ko partikula kontzentrazioa duen fluidoarentzat; a) Biltegiratze-modulua; b) 
Galera-modulua. 

Ondorioak 

Fluido magnetikoen portaera aztertu da, partikula-kontzentrazio eta eremu magnetikoaren 
intentsitatearen arabera. Fluidoaren fluxu-portaera newtondarra da eremu magnetikorik ezean, eta 
eremu magnetikoa ezartzean honen araberako ebakidura-atalase bat ageri da, eta baita likatasun 
aldaketa bat ere. 

Bestetik, fluido magnetikoek portaera biskoelastikoa dutela frogatu da. Horrela, eremu 
magnetikorik gabe, fluidoaren portaera erabat likatsua da, eta eremua magnetikoa ezarriz, bere 
portaera solido-elastiko baten modukoa izatera igarotzen da. 

Eskerrak 

Lan honen finantzaketa Eusko Jaurlaritzaren Actimat proiektuaren eta Ikerketa Taldeak 
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Gako-hitzak: Positroi-bizidenbora, taula periodikoa, lotura-energia, bolumen atomikoa. 
 
Laburpena. Taula periodikoaren elementu kimiko gehienetan, positroi-bizidenbora akatsik gabeko 

egituran eta hutsune bakarreko egoeran kalkulatu ditugu, eta baita positroiak hutsune bakarrean duen 
lotura-energia ere. Gure kalkuluetako emaitzak bibliografiako balio esperimentalekin alderatu ditugu. 
Helburu bikoitza izan dugu ikerketa hau burutzean. Batetik, taula periodikoaren elementuetan kalkulu 
sistematikoak burutuz, positroi-bizidenboren eta lotura-energien balio teorikoak eskaini nahi dizkiegu 
positroiekin lan egiten duten zientzialariei. Eta bestetik, positroia eta elektroien arteko elkarrekintzak 
simulatzeko gaur egun erabiltzen diren kalkulu-metodoak eta hurbilketak alderatu nahi izan ditugu, 
bakoitzaren mugak azaleratuz. 

 
Sarrera 
Eskala atomikoetako hainbat mailatan ikus daiteke Naturaren berezko simetriaren sakontasuna; eta 

horren adibiderik nabarmenena, elementu kimikoen taula periodikoa dugu. Elementuen egitura 
atomikoan azaltzen den simetria, era dotorean adierazten da taula periodikoaren bidez. Azken 
hamarkadetan, luze eta zabal aztertu izan da egitura atomikoaren simetria ikuspegi desberdinetatik. 
Elementuen ezaugarri fisiko eta kimiko gehienak periodikoki aldatzen dira, beraien kanpoko egitura 
elektronikoaren jokaera periodikoaren ondorioz. Positroiaren deuseztapen ezaugarriak egitura 
elektronikoarekin zuzenean erlazionaturik daudenez, hauek ere jokaera periodikoa erakusten dutela 
jakina da aspalditik [1-4]. 

 
Kalkulu-metodoa 
Kalkuluetan erabili ditugun egitura kristalinoak eta sare-parametroek neurketa esperimentaletan 

dute jatorria [5-7]. Ezaguna denez, elementuen egitura kristalinoa, presioa eta tenperaturarekin aldatzen 
da fase-diagramaren arabera. Gainera, gerta daiteke presio- eta tenperatura-baldintza konkretu 
batzuetarako egitura kristalino bakarra ez egotea. Azken kasu hauetan, baldintza normaletan ohikoa den 
egitura kontuan hartu dugu. Elementu batzuk baldintza normaletan ez daude egoera solidoan (gas 
nobleak, Hg, Cl eta Br), eta beste batzuen urtze-puntua giro-tenperaturaren inguruan kokatzen da (Cs 28 
ºC, Ga 30 ºC eta Rb 39 ºC); holako kasuetan, tenperatura baxuetako egoera solidoa aztertu dugu. 

Lan honetan taula periodikoaren elementu gehienetan simulazioak burutu ditugu positroien 
ezaugarriak kalkulatzeko. Horretarako, bi metodo erabili ditugu. Alde batetik, Puska eta Nieminen-en 
gainezarmen atomikoaren metodo ez-autobateragarriaz baliatu gara [8]. Eta bestetik, Tight Binding 
version of Linear Muffin-Tin Orbital Method within the Atomic-Spheres Approximation kodea ere 
erabili dugu [9, 10] (hemendik aurrera LMTO laburdura erabiliko dugu).  

Positroiaren eta elektroien arteko elkarrekintzak simulatzeko hiru eskema erabili ditugu: 
BN. LDA hurbilketaren baitan Boroński eta Nieminen-ek garaturiko adierazpenak erabili ditugu 
korrelazio-energiarako eta gehikuntza-faktorerako [11]. 
LDA. LDA hurbilketaren baitan ere, Boroński eta Nieminen-en korrelazio-energia [11] eta Arponen 
eta Pajanne-ren balioetan [12] oinarritutako gehikuntza-faktorea erabiliko ditugu [13]. 
GGA. GGA hurbilketaren baitan Barbiellini-k eta bestek garaturiko adierazpenak erabili ditugu 
korrelazio-energiarako eta gehikuntza-faktorerako [13]. 
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Elementuen positroi-bizidenborak eta lotura-energiak kalkulatzeko, supergelaxkaren metodoa 
erabili dugu. Hutsune bakarreko supergelaxketan ez dugu posizio atomikoetan erlaxatzerik gauzatu. 
Positroien kalkulu iteratiboak egiteko, supergelaxkan sare kubiko bat eraiki dugu. Sare horren puntu-
dentsitatea finkatzeko, oinarrizko gelaxkaren sare-parametroan 16 puntu hartu ditugu. Horrela, puntuen 
arteko distantzia 0,143-0,467 Å tartean dago elementuen arabera, hau da, 3,7-1,13 puntu daude unitate-
atomikoko. Dena den, hainbat elementutan puntu-dentsitatea handitu dugu, konbergentzia lortuta 
dagoela ziurtatzeko. Kalkulu-metodoaren inguruko informazio gehiago jakin nahi izanez gero, 
bibliografian aurkitu daiteke [14]. 

 
Emaitzak 
Lortu ditugun positroi-bizidenborak (bulk eta hutsune bakarrekoak) eta hutsune bakarreko lotura-

energiak [14] bat datoz aurretik argitaratu diren balioekin [13, 15]. GGAk arazoak ematen ditu elektroi-
dentsitate txikiko sistemetan, eta hori era nabarmenean azaltzen da gure emaitzetan (ikus 1. eta 2. 
Irudiak). Adibidez, gas nobleetan eta metal alkalinoetan GGAren emaitzak 500 ps-ko goi-mugaren 
inguruan kokatzen dira, eta konkretuki, Ne-ren kasuan muga hori gainditzen da. GGAren arazo hauek 
gainezarmen atomikoan zein LMTOn gertatzen dira, beraz, ez du kalkulu-metodoaren menpekotasunik. 
Bestetik, ezaguna denez, LDAren bizidenborak sistematikoki BN eta GGArenak baino laburragoak dira, 
baina besteen jokaera berbera erakusten dute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Irudia. Gainezarmen atomikoarekin kalkulaturiko positroi-bizidenborak (BN, LDA 
eta GGA) bulk-ean eta hutsune bakarrean versus zenbaki atomikoa. 

 
Kalkulu-metodo eta hurbilpenen egokitasuna egiaztatzeko, balio teorikoak balio 

esperimentalekin alderatu ditugu. Horretarako, positroien datu-base esperimental batetik [16] balio-
aukeraketa bat egin dugu [17]. Positroi-bizidenboren lehenengo neurketak duela 50 urte baino 
gehiago burutu baziren ere, gaur egun taula periodikoaren elementu askotan ez dago ia datu 
esperimentalik. Gainera, neurketa gehienak bulk-eko bizidenborarenak dira, hutsune bakarreko 
bizidenboren datu gutxiago baitago (ikus 3. Irudia). 

Alderaketa esperimentalarekiko ondorioak 1. Taulan laburbildu ditugu. GGAren emaitzek 
nahiko ondo egiten dute bat esperimentalekin bulk-ean, baina hutsune bakarra simulatzean, GGAk 
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bizidenbora luzeegiak ematen ditu bi kalkulu-metodoetan. BNren kasuan, alderantziz gertatzen da, 
bulk-ean BNk bizidenbora laburregiak ematen ditu, eta hutsune bakarreko kalkulu ez-
autobateragarrietan hobeto egokitzen dira. Beste aldetik, kalkulu autobateragarriek orokorrean 
positroi-bizidenbora laburragoak ematen dituzte bulk-ean, eta hutsune bakarrean luzeegiak. 
 

1. Taula. Kalkulu teorikoen jokaera bizidenbora esperimentalekiko. 

 Gainezarmen atomikoa LMTO 

BN Bulk: Labur 
Hutsune bakar: Ondo 

Bulk: Labur 
Hutsune bakar: Ondo 

GGA Bulk: Ondo 
Hutsune bakar: Ondo (pixkat luze) 

Bulk: Ondo 
Hutsune bakar: Luze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Irudia. LMTO metodoarekin kalkulaturiko positroi-bizidenborak (BN eta GGA) 
bulk-ean eta hutsune bakarrean versus zenbaki atomikoa. 

 
Ezaugarri periodikoak 
Naturak, bere itxurazko konplexutasunaren eta aniztasunaren azpian, elementu sinpleen bidez 

azal daitekeen ordena ezkutatzen duela sinetsi dute zientzialariek aspalditik. Eta ordena horren bila 
aritu dira mendeetan zehar, eta oraindik ere horretan dihardute. J. L. Meyer izan zen taula 
periodikoaren elementuen ezaugarri fisikoen periodikotasuna aztertzen ibili zen lehenengo 
zientzialaria. 1870ean, Die natur der chemischen elemente als function ihrer atomgewichte izeneko 
artikuluan, Meyer-ek bolumen atomikoa pisu atomikoaren funtzioan irudikatu zuen, eta bere 
jokaera periodikoa agerian utzi zuen [18]. Elementu kimiko baten bolumen atomikoa, baldintza 
normaletako pisu atomikoa eta bolumen espezifikoaren arteko biderketa eginez lortzen da [19]. 
Elementuen bolumen atomikoa 3. Irudian irudikatu dugu zenbaki atomikoaren funtzioan. 

Elementuen ezaugarri fisiko eta kimiko gehienek jokaera periodikoa erakusten dute zenbaki 
atomikoaren aurrean irudikatuz gero, hala nola: urtze-puntua, irakite-puntua, hedapen termikoren 
koefizienteak, balentzia, suszeptibilitate magnetikoren koefizienteak, erradio ionikoa, erradio 
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metalikoa, erradio kobalentea, errefrakzio-indizea, jokaera magnetikoa, bibrazio-maiztasunak, 
ionizazio-potentzialak,… Ezaugarri hauek guztiak elementuen antolaketa elektronikoarekin zuzenki 
lotuta daude. Baina badaude beste ezaugarri batzuk, elektroi-kopuruarekin soilik lotuta daudenak, 
eta horiek ez dira periodikoki aldatzen. Azken ezaugarri hauek oso gutxi dira, adibidez, X izpien 
forma-faktorea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Irudia. Bolumen atomikoa eta positroi-bizidenbora esperimentalak (bulk eta 
hutsune bakarra) zenbaki atomikoaren funtzioan. 

 
1. eta 2. Irudietako grafiko guztiek positroi-bizidenboraren periodikotasuna azaltzen dute era 

oso garbian. Ondorioz, jokaera honek ez du, ez kalkulu-metodoarekiko, ezta erabilitako 
hurbilketarekiko inongo menpekotasunik, guk egindako kalkulu guztietan portaera bera azaltzen 
baita bulk-ean eta hutsune bakarrean. Bestalde, bizidenbora esperimental gutxi daude (ikus 3. 
Irudia), hala ere, dauden balioek konfirmatzen dute hemen esandakoa. Kalkulu hauekin, aurretik 
egindako baieztapenak konfirmatu ditugu. 1976. urtean Welch-ek eta Lynn-ek bolumen 
atomikoaren eta positroi-bizidenboraren arteko lotura estua aurkitu zuten [4]. Are gehiago, hutsune 
bakarreko positroi-bizidenborak portaera periodiko berbera erakusten duela ere frogatu dugu. 
Hutsune bakarrean positroiaren uhin-funtzioaren lekutzea badago ere, bulk-eko bizidenbora 
(deslekututako egoera) eta hutsune bakarreko bizidenbora (lekututako egoera), biak, atomo bakar 
baten bolumenarekin erlazionatuta daude. 

Positroi-bizidenboraz gain, positroiaren bestelako ezaugarriek ere jokaera periodikoa erakusten 
dute. Hain zuzen, guztiak loturik daude egitura elektronikoarekin. Adibidez, 4. Irudian, LMTOren 
metodoarekin kalkulaturiko hutsune bakarrerako lotura-energia zenbaki atomikoaren funtzioan 
irudikatu dugu. Bertan, BNren eta GGAren hurbilketekin lortutako balioek jokaera periodiko 
nabarmena azaltzen dute. Grafiko hau bolumen atomikoarenarekin alderatuz (ikus 3. Irudia), 
alderantzizko portaera erakusten duela ikus daiteke oso garbi, hots, maximoak minimo bihurtu dira. 
Erakusten ez baditugu ere, gainezarmen atomikoaren BNren eta GGAren emaitzek ere jokaera 
periodikoa erakusten dute, LMTOko emaitzetakoen antzera. Gainezarmen atomikoaren kalkulu ez-
autobateragarriek orokorrean LMTOko kalkulu autobateragarriek baino lotura-energia handiagoak 
ematen dituzte. 
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4. Irudia. LMTOren bitartez kalkulatutako positroiaren lotura-energia hutsune 
bakarrean zenbaki atomikoaren funtzioan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Irudia. Hutsune bakarreko positroi-bizidenbora zati akatsik gabeko egoerarena, 
τhuts/τbulk, versus zenbaki atomikoa. Taula periodikoaren elementuen positroi-bizidenborak 
gainezarmen atomikoaren metodoa erabiliz kalkulatu dira, BN, LDA eta GGA hurbilketak 
erabiliz. Balio esperimentalak ere adierazita daude. 
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Amaitzeko, askotan alderaketak egiteko erabiltzen den hutsune bakarreko eta bulk-eko 

bizidenboren arteko zatiketa, τhuts/τbulk, ere aztertu dugu (ikus 5. Irudia). τhuts/τbulk zatiketak ere 
jokaera periodikoa erakusten du, eta lotura-energia bezala positroi-bizidenboren aurkako jokaera 
erakusten du. 
 

Ondorioak 
Taula periodikoaren elementuetan egindako kalkulu sistematikoen bitartez, positroi-ezaugarrien 

data-base baliagarria sortu dugu zientzialarientzako [17]. Gainera, aspalditik ezagutzen den positroi-
bizidenboraren jokaera periodikoa [3], erabili ditugun kalkulu-metodo (gainezarmen atomikoa eta 
LMTO) eta hurbilketa (BN, LDA eta GGA) guztietan egiaztatu dugu, bulk-ean eta hutsune 
bakarrean. 

Taula periodikoaren elementuen positroi-bizidenbora esperimental gutxi dago. Gainera, balio 
esperimentaletan azaltzen den sakabanaketa kontuan hartuta, hautaketa bat egin behar izan dugu 
kalitate eta koherentzia minimo bat ziurtatzeko. Bizidenbora esperimentalek jokaera teoriko guztiak 
berresten dituzte. Beste aldetik, positroi-bizidenboren emaitza teorikoak balio esperimentalekin 
alderatu ditugu. Gainezarmen atomikoaren metodoa, sinplea eta kalkulu-denbora gutxi kontsumitu 
arren, positroi-bizidenbora nahiko onak ematen ditu; orokorrean LMTOkoak baino hobeak esan 
genezake. 

GGAren positroi-bizidenbora batzuk 500 ps-ko mugaren inguruan daude. Honek frogatzen du 
GGAk huts egiten duela dentsitate elektroniko txikiko sistemetan. Hala ere, GGAk orokorrean BN 
baino hobeto deskribatzen ditu positroi-bizidenborak. 

Hutsune bakarreko lotura-energia eta τhuts/τbulk zatiketa ere kalkulatu ditugu. Hauek ere jokaera 
periodikoa erakusten dute, baina positroi-bizidenboren jokaeraren aurkakoa da. 
 

Bibliografia 
[1] J. L. Rodda and M. G. Stewart. Phys. Rev. 131 (1963), 255. 
[2] W. Brandt and J. Reinheimer. Phys. Lett. 35A (1971), 109. 
[3] I. K. MacKenzie, T. E. Jackman and N. Thrane. Phys. Rev. Lett. 34 (1975), 512. 
[4] D. O. Welch and K. G. Lynn. Phys. Stat. Sol. B 77 (1976), 277. 
[5] J. Donohue. The Structures of the elements, John Wiley & Sons, New York (1974). 
[6] C. Kittel. Introduction to Solid State Physics, John Wiley & Sons, New York (1996). 
[7] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin. Solid State Physics, Saunders College Philadelphia 

(1976). 
[8] M. J. Puska and R. M. Nieminen. J. Phys. F: Met. Phys. 13 (1983), 333. 
[9] O. K. Andersen, O. Jepsen and D. Glötzel. Highlight of Condensed-Matter Theory, ed. F. 

Bassani, F. Fumi and M. P. Tosi, North-Holland, New York (1985). 
[10] O. K. Andersen, O. Jepsen and M. Šob. Electronic Band Structure and Its Applications, ed. 

M. Yossouff, Springer-Verlag, Heildeberg (1987), 1. 
[11] E. Boroński and R. M. Nieminen. Phys. Rev. B 34 (1986), 3820. 
[12] J. Arponen and E. Pajanne. Positron Annihilation 7, ed P. C. Jain, R. M. Singru and K. P. 

Gopinathan, World-Scientific, Singapore (1985), 21. 
[13] B. Barbiellini, M. J. Puska, T. Torsti and R. M. Nieminen. Phys. Rev. B 51 (1995), 7341. 
[14] J. M. Campillo-Robles. Akatsen karakterizazioa positroien kalkulu teorikoak erabiliz. 

Tesia, EHU (2011). 
[15] B. Barbiellini, M. J. Puska, T. Korhonen, A. Harju, T. Torsti and R. M. Nieminen. Phys. Rev. 

B 53 (1996), 16201. 
[16] J. M. Campillo Robles and F. Plazaola. Def. and Diff. Forum 213-215 (2003), 141-236. 
[17] J. M. Campillo Robles, E. Ogando and F. Plazaola. J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007), 

176222-176242. 
[18] J. L. Meyer. Justus Liebigs Annalen der Chemie, supp. 7 (1870), 354. 
[19] C. N. Singman. Jour. Chem. Educ. 61, n2 (1984), 137. 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

147



Nanokonpositeen berotze propietateak hegazkinetako izotzaren 
aurkako babes sistemetarako 

M.Chapartegui1,a, A.Iriarte2,a , C.Elizetxea3,a eta A.Santamaria4,b  

aTecnalia, Plastiko eta Konpositeen Saila, Mikeletegi 2 E-20009, Donostia 
bEHU, Kimika Fakultatea, Polimeroen Zientzia eta Teknologia Saila, E-20080, Donostia  

1maialen.chapartegui@tecnalia.com, 2aroa.iriarte@tecnalia.com, 3cristina.elizetxea@tecnalia.com, 
4antxon.santamaria@ehu.es  

Gako-hitzak: polimero, karbonozko nanotutu, portaera elektrotermikoa, aeronautika. 
 

 
Laburpena 

 
Lan honen helburua eroankortasun elektrikoa eta termikoa duen material bat garatzea da, 

berotze geruza moduan aplikatzeko hegazkinetan erabiltzen diren izotzaren aurkako babes 
sistemetan. Matrize polimeriko batez eta karbonozko nanotutuez (CNT) osaturiko nanokonpositeak 
prestatu dira eta saiaketa elektrotermikoen bidez hauen berotze portaera ikertu da. 

Hasiera batean matrize moduan epoxi erretxina bat aukeratu da eta nanotutuak epoxian 
dispertsatzeko abiadura handiko agitazio mekanikoa eta kalandraketa konbinatzen dituen prozesu 
bat erabili da, CNT edukia % 0-1 tartean duten nanokonpositeak lortuz. Bestalde, CNT 
kontzentrazio altuagoetara iritsi ahal izateko karbonozko nanotutuak “buckypaper” moduan erabili 
dira eta “buckypaper” hauek bi erretxinekin (epoxi eta benzoxazina) infiltratu dira autoklabean, 
CNT edukia % 35-60 tartean duten nanokonpositeak lortu direlarik. 

Epoxi/%1 CNT, epoxi/“buckypaper” eta benzoxazina/“buckypaper” nanokonpositeen portaera 
elektrotermikoa ikertu da eta “buckypaper”-etan oinarrituriko nanokonpositeen berotze portaera 
gaur egun sektore aeronautikoan izotzaren aurka babesteko erabiltzen diren sistema 
elektrotermikoetarako baliagarria izan litekeela ikusi da.     

Sarrera 

Aplikazio estruktural askotan eroankortasun elektrikoa duten konposite polimerikoak behar 
dira. Gaur egun erabiltzen diren karbono-zuntzetan oinarrituriko konpositeek ordea ez dute askotan 
baldintza hau betetzen eta bigarren material eroale bat (xafla edo hari metalikoak adibidez) sartu 
behar izaten da, zeinek pisuaren gehiketa edota prozesaketa etapa gehiago behar izatea bezalako 
ondorio kaltegarriak dakartzan. Testuinguru honetan, matrize polimeriko batez eta karbonozko 
nanotutuez (CNT) osaturiko nanokonpositeek eroankortasun elektriko altuko material bat lortzea 
ahalbidetzen dute errefortzuaren edukia baxua, eta ondorioz, pisuaren gehiketa ere baxua, izanik. 
[1,2] 

Polimero/CNT nanokonpositeen aplikazio posible bat material hauek berotze geruza moduan 
erabiltzea izan daiteke, hegazkinen egitura izotzarengandik babesteko. Hegazkin batek bere 
hegaldian zehar 0 ºC baino tenperatura baxuagoa duten ur tantez osaturiko lainoak zeharkatzean, ur 
tanta horiek hegazkinarekin talka egin orduko izoztu egiten dira, hegazkinaren gainazalean izotz 
geruza bat eratzen delarik. Izotz geruza honen presentziak hegazkinaren aireratzean eta kontrolean 
eragin kaltegarria izan dezake, eta beraz, hegaldiaren segurtasunerako ezinbestekoa da izotzaren 
aurkako babes sistema egokiak edukitzea. [3,4] 

Gaur egun sektore aeronautikoan erabiltzen diren izotzaren aurkako babes sistemen 
funtzionamendua nagusiki bi taldetan banatzen da: “anti-icing” eta “de-icing”. “Anti-icing” 
delakoek izotzaren sorrera ekiditen dute; “de-icing” delakoek berriz izotz geruzaren sorrera 
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baimentzen dute lodiera jakin baterarte eta ondoren geruza hori deuseztatzen dute [5]. “Anti-icing” 
edota “de-icing” moduan joka dezaketen sistema ezberdinak daude, baina erabilienak sistema 
elektrotermikoak dira. Sistema elektrotermikoak Joule efektuan oinarritzen dira, hau da, material 
erresistibo batean zehar korronte elektriko jakin bat aplikatzerakoan sortzen den beroan. Ondorioz, 
korrontea aplikatzen deneko material horrek berotze elementu moduan jokatzen du [6]. Lan honetan 
polimero / CNT nanokonpositeen balizko aplikazioa berotze elementu moduan aztertu da.  
   

Atal esperimentala 
Materialak 

  Matrize polimeriko moduan bi erretxina komertzial erabili dira, Huntsman-ekoak, bata epoxi 
motakoa eta bestea benzoxazina motakoa. Epoxi erretxina 2 osagaidun sistema bat da, non 
osagaietariko bat (Araldite LY564) DGEBA motako epoxi aurre-polimeroa den, eta bigarren 
osagaia aldiz (Aradur 2954) amina motako gogortzailea. Benzoxazina erretxina osagai bakarreko 
sistema bat da (Araldite MT35600), bisfenol A motakoa.  
       Karbonozko nanotutuei dagokienez, geruza-anitz motako nanotutu komertzialak erabili dira 
(Graphistrength C100, Arkema), purutasuna > %90, diametroa 10-15 nm, luzera 0,1-10 μm eta 
geruza kopurua 5-15 dutelarik. 

 
Nanokonpositeen fabrikazioa 
CNT eduki baxuko nanokonpositeak (% 0-1) 
Hasiera batean CNT-ak epoxi aurre-polimeroan dispertsatu dira abiadura handiko (5000 bira 

minutuko) agitazio mekanikoaren bidez, Cowles motako diska bat erabiliz (1a. Irudia). Modu 
honetan %3,45 CNT (pisuan) duen nahaste bat lortu da. Ondoren nahaste hau CNT kontzentrazio 
desberdinetara diluitu da, horretarako kasu bakoitzean dagokion epoxi aurre-polimero kantitatea 
gehituz eta kalandraketa bidez (1b. Irudia) prozesatuz. Azkenik, kalandraketaren ondoren lorturiko 
nahasteei gogortzailea gehitu zaie eta labean berotu dira sareatzea gauzatzeko, honako zikloaren 
arabera: 1h 80ºC-tan + 8h 140 ºC-tan. Prozedura hau jarraituz CNT edukia % 0-1 (pisuan) tartean 
duten nanokonpositeak prestatu dira. 
 

a) b) 

 
 

Materialaren 
elikadura

Materialaren 
bilketa 

1. Irudia: a)Cowles motako diskaren geometria; b) Kalandraketa prozesua irudikatzen duen eskema. 
 

 
CNT eduki altuko nanokonpositeak (% 35-60) 
CNT eduki altuak lortu ahal izateko karbonozko nanotutuak “buckypaper” moduan erabili dira. 

“Buckypaper” bat CNT-z osaturiko xafla porotsu eta malgu bat da, non CNT-ak interkonektaturik 
dauden van der Waals indarrak direla medio. “Buckypaper”-ak fabrikatzeko honako prozedura 
erabili da: lehenik CNT-ak ur destilatuan dispertsatu dira, surfaktante moduan SDS (Sodium 
Dodecyl Sulphate) erabiliz eta punta bidezko ultrasonikazioa aplikatuz. Bigarren urrats batean 
dispertsio hau iragazi egin da hutsaren laguntzaz, iragaz paperaren gainean “buckypaper”-a eratu 
delarik. Modu honetan 75 mm eta 245 mm-ko diametrodun “buckypaper”-ak prestatu dira (2. 
Irudia), lodiera 130-230 μm tartean izanik. Ondoren “buckypaper” hauek epoxi eta benzoxazina 
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erretxinekin infiltratu dira autoklabean, tenperatura eta hutsa aplikatuz, eta azkenik labean berotu 
dira sareatzea burutzeko, honako zikloen arabera: 1h 80ºC-tan + 8h 140 ºC-tan epoxi 
erretxinarentzat eta 2h 180 ºC-tan benzoxazina erretxinarentzat. Prozedura hau jarraituz CNT 
edukia % 35-60 (pisuan) tartean duten nanokonpositeak fabrikatu dira. 

 

 
2. Irudia: 245 mm-ko diametrodun “buckypaper”-a.   

 
 
Nanokonpositeen karakterizazioa 
Eroankortasun termikoa TPS (Transient Plane Source) metodoaren bidez neurtu da. 

Eroankortasun elektrikoa neurtzeko CNT eduki baxuko nanokonpositeen kasuan 2-puntako 
metodoa erabili da eta CNT eduki altuko nanokonpositeentzat aldiz 4-puntako Van der Pauw 
metodoa. Portaera elektrotermikoa aztertzeko laginaren bi ertzetan kobrezko elektrodoak kokatu 
dira eta korronte elektrikoa aplikatu da, kamera termografiko baten bidez laginaren azaleran 
tenperatura neurtu delarik.  
 

Emaitzak  
Eroankortasun termikoa 
3. Irudian eroankortasun termikoaren emaitzak aurkezten dira: 
 

a)  b)  
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3. Irudia: Eroankortasun termikoaren emaitzak: a) CNT eduki baxuko nanokonpositeentzat; b) CNT eduki altuko 
nanokonpositeentzat. 

 
Epoxi erretxina hutsaren eroankortasun termikoa 0,29 W/mK-ekoa da. CNT-ak gehitzerakoan, % 
0,1-0,5 kontzentrazio tartean %14ko igoera eman da erretxina hutsaren eroankortasunarekin 
alderatuz, eta % 1 CNT-rekin igoera %10ekoa da (3a. Irudia). CNT-ak “buckypaper” moduan 
erabiltzean eroankortasun termiko altuagoak lortu dira (3b. Irudia). Halaber, “buckypaper”-etan 
oinarrituriko nanokonpositeen eroankortasuna (0,4-0,6 W/mK) “buckypaper” hutsarena (1,5 
W/mK) baino baxuagoa da, erretxinaren izaera isolatzailearen ondorioz.  
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Eroankortasun elektrikoa 
4. Irudian eroankortasun elektrikoaren emaitzak aurkezten dira: 
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4. Irudia: Eroankortasun elektrikoaren emaitzak: a) CNT eduki baxuko nanokonpositeentzat; b) CNT eduki altuko 
nanokonpositeentzat. 

 
Epoxi erretxinaren eroankortasun elektrikoa nabarmenki igo da CNT-ak gehitzerakoan (ia 8 
magnitude ordeneko igoera % 1 CNT-rekin, 4a. Irudia). CNT eduki altuetara pasatzean (4b. Irudia) 
eroankortasun elektrikoa are gehiago handitu da (6 magnitude ordeneko igoera epoxi/%1 CNT-
rekiko). Izan ere, “buckypaper”-en kasuan CNT azpiegitura jarraitu bat erabili da nanokonpositea 
ekoizteko. Halaber, “buckypaper” hutsaren eroankortasun elektrikoa (42 S/cm) nanokonpositeena 
baino (22-28 S/cm) altuagoa da. Eroankortasun termikoarentzat aipatu bezala, efektu hau 
erretxinaren izaera isolatzaileari zor zaio.  

 
Portaera elektrotermikoa 
Honako nanokonpositeak aztertu dira saiaketa elektrotermikoen bidez: epoxi/%1 CNT, 

epoxi/“buckypaper” eta benzoxazina/“buckypaper”. Laginari aplikaturiko potentzia dentsitatea 
honako ekuazioaren bidez kalkulatu da: 

 

2cm

W

w.L

V.I

azalera

potentzia
P === .                                                                                                     (1) 

 
non: 
P: potentzia dentsitatea (W/cm2) 
I: korrontearen intentsitatea (A) 
V: tentsioa (V) 
L: laginaren luzera (cm) 
w: laginaren zabalera (cm) 
 

5. Irudian, adibide moduan, P=0,7 W/cm2-ko potentzia dentsitatea benzoxazina/“buckypaper” 
nanokonpositeari aplikatzean lorturiko emaitzak aurkezten dira:  
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5. Irudia: Saiaketa elektrotermikoaren emaitzak benzoxazina/”buckypaper” nanokonpositearentzat P=0,7 W/cm2 

aplikatzean: a) Tenperaturaren aldaketa laginaren hiru puntu ezberdinetan (T1, T2 eta T3); b) Tenperaturaren banaketa 
laginaren azaleran. 

 
Korronte elektrikoa aplikatzerakoan hasiera batean tenperatura oso azkar igo da eta gero egonkortu 
egin da, 100-120 ºC tarteko balioak lortu direlarik. Egoera geldikorrera iritsitakoan korronte 
elektrikoa moztu egin da (14. minutuan) eta ondorioz lagina giro tenperaturara hoztu da (5a. Irudia). 
Tenperaturaren uniformetasunari dagokionez, laginaren ertzetan puntu beroak ikus daitezke (5b. 
Irudia), puntu horietan elektrodoekin kontaktua txarra denaren adierazgarri. 

1. Taulan saiaketa baldintza ezberdinetan lorturiko tenperatura maximoak aurkezten dira, 
azterturiko 3 nanokonpositeentzat: 

 
 epoxi/ %1 CNT epoxi/“buckypaper” benzoxazina/“buckypaper” 

 P (W/cm2) 0,04 0,04 0,75 0,04 0,66 
I (A) 0,001 0,7 3 0,65  2,6 
V (V) 950 2,9 12 3,1 9,1 

T max (ºC)* 42 35 155 33 120 
* Laginaren erdian neurturiko tenperatura maximoa 

1. Taula: Saiaketa elektrotermikoen emaitzak. 
 

Lagin guztiei potentzia dentsitate berdina aplikatzean (P=0,04 W/cm2) epoxi/1% CNT 
nanokonpositearekin lorturiko tenperatura maximoa (42 ºC) “buckypaper”-etan oinarrituriko 
nanokonpositeekin lorturikoa (33-35ºC) baino altuagoa da. Hala ere, epoxi/%1 CNT laginaren 
eroankortasun elektrikoa (7.10-6 S/cm) “buckypaper”-etan oinarrituriko laginena (22-28 S/cm) 
baino nabarmenki baxuagoa izanik, epoxi/1% CNT nanokonpositeari aplikatu dakioken potentzia 
dentsitate maximoa askoz ere baxuagoa da. Ondorioz, potentzia dentsitate altuagoa aplikatuz (P~0,7 
W/cm2) “buckypaper”-etan oinarrituriko laginak bakarrik aztertu ahal izan dira. 1. Taulan ikus 
daitekeen bezala, aplikaturiko potentzia dentsitatea handitzean laginean lorturiko tenperatura 
maximoa asko igotzen da. 

Gaur egun sektore aeronautikoan erabiltzen diren sistema elektrotermikoetan, onartzen den 
potentzia dentsitate maximoa 5 W/cm2 ingurukoa da eta tentsio maximoa berriz 115 V ingurukoa. 
Tenperaturari dagokionez, “de-icing” moduan lan egiteko gainazaleko tenperaturak 2-10 ºC tartean 
egon behar du eta “anti-icing” moduan lan egiteko berriz 32-77 ºC tartean [7].  Errekerimendu 
hauek kontutan hartuz, 1. Taulan aurkezturiko datuen arabera “buckypaper”-etan oinarrituriko 
nanokonpositeekin lorturiko emaitzak oso interesgarriak dira, P~0,7 W/cm2 aplikatuz (~12 V) 
lortzen diren tenperaturak (120 - 155 ºC) 77 ºC baino dezente altuagoak baitira. Epoxi/%1 CNT 
nanokonpositearekin aldiz, lortzen den tenperatura maximoa (42 ºC) “de-icing” moduan lan egiteko 
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nahikoa izan badaiteke ere, beharrezko tentsioa (950 V) gaur egungo sistema elektrotermikoetan 
erabiltzen den tensioa (~115 V) baino altuagoa da.  
 

Ondorioak 
Eroankortasun termikoaren emaitzen arabera, eroankortasuna ez da asko hobetu epoxi 

erretxinari CNT-ak kantitate baxuan (% 0-1 tartean) gehitzean. CNT-ak “buckypaper” moduan 
erabiliz prestaturiko nanokonpositeetan ordea eroankortasun termiko altuagoak lortu dira.  

Eroankortasun elektrikoari dagokionez ia 8 magnitude ordeneko igoera eman da epoxi 
erretxinari %1 CNT gehitzean, eta CNT eduki altuagoekin, hau da, “buckypaper”-etan oinarrituriko 
nanokonpositeetan, eroankortasun elektrikoa nabarmenki igo da CNT eduki baxuko 
nanokonpositeekin alderatuz. Emaitza hau oso garrantzitsua da berotze portaerari begira, 
eroankortasun elektriko altu horrek potentzia dentsitate altuak aplikatzea, eta ondorioz, tenperatura 
altuagoak lortzea, ahalbidetzen baitu.   

Epoxi/%1 CNT, epoxi/“buckypaper” eta benzoxazina/“buckypaper” nanokonpositeekin 
egindako saiaketa elektrotermikoen emaitzen arabera, “buckypaper”-etan oinarrituriko 
nanokonpositeen berotze portaera oso baliagarria izan daiteke sektore aeronautikoan izotzaren aurka 
babesteko erabiltzen diren sistema elektrotermikoetarako.       
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Ligando organiko ezberdinez inguratutako magnetita nanopartikula 
ezberdinen xurgapen-tasa espezifikoa
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lasaikuntza

Laburpena. Gaur egun, magnetita nanopartikulek garrantzi handia daukate bio-medikuntzaren 
hainbat  arlotan  eta  batez  ere,  minbiziaren  aurkako  terapia  esperimental  berria  den  hipertermia 
magnetikoan.  Terapia  berri  horren  testuinguruan,  magnetita  nanopartikulek  irrati-maiztasuneko 
eremu magnetikoetatik energia xurgatzen dute eta bero-iturri bilakatzen dira. Gure taldeak, irrati-
maiztasuneko eremu magnetikoak sortzeko gai den gailu elektromagnetiko bat diseinatu eta eraiki 
du laborategiko arratoietan hipertermia saiakerak egiteko helburuarekin. Gailu horretan, tamaina eta 
mota ezberdineko magnetita nanopartikula sartu ditugu eta hauen xurgapen-tasa espezifikoak neurtu 
ditugu. Xurgapen-tasa handiena duten nanopartikulak funtzionaltasuna lortzeko ligando organiko 
ezberdinez  inguratu  ditugu,  hauen  xurgapen-tasaren  aldaketa  aztertzeko.  Xurgapen-tasaren 
aldaketak  ikertzeko,  neurketa  guztiak  eremu  magnetikoaren  intentsitate  eta  maiztasun 
ezberdinetarako  errepikatu  ditugu.  Etorkizunean,  ikerketa  lan  honetatik  lortutako  emaitzekin, 
laborategiko arratoiekin hipertermia saiakerak egin nahi ditugu.

Sarrera

Nanopartikula  magnetikoek,  irrati-maiztasuneko  eremu magnetiko  alternoek  eraginda,  bero-
energia  igortzen  dute.  Hauek  tumorean  estrategikoki  kokatzen  badira,  honen  tenperatura  igo 
dezakegu  kanpotik  eremu  magnetiko  alternoa  aplikatuz.  Azkenean,  tenperatura  igoera  horrek 
minbizidun zelulen heriotza eragiten du, inguruko ehun osasuntsuak kaltetu gabe. Hori dela eta, 
gaur egun nanopartikula magnetikoek garrantzi handia daukate  hipertermia magnetikoaren arloan.

Osasun  arrazoiak  direla  eta,  organismoetan  txertatutako  nanopartikula  kopurua  ahal  bezain 
txikia izan behar da. Beraz, nanopartikulek masa unitateko igortzen duten energia ahal den handiena 
izan behar da. Horretaz aparte, eremu magnetiko alternoaren maiztasuna eta intentsitatea balio jakin 
batzuen azpitik mantendu behar dira induzitutako korronteen bidez ehun osasuntsuak ez kaltetzeko. 
Zenbait ikerketek  [1], eremu magnetikoaren intentsitatea eta maiztasunaren arteko biderketa balio 
jakin  baten  azpitik  mantentzea  gomendatzen  dute:  f.H <  6.107 A.s-1.m-1 non  f eta  H eremu 
magnetikoaren maiztasuna eta intentsitatea diren. Hori dela eta, nanopartikula egokia erabiltzeaz 
aparte,  oso  garrantzitsua  da  eremu  magnetikoaren  intentsitatea  eta  maiztasuna  modu  egokian 
aukeratzea  hipertermia  magnetikoa  terapia  arrakastatsua  bilaka  dadin.  Testuinguru  honetan, 
nanopartikula magnetikoen parametro garrantzitsuena xurgapen-tasa espezifikoa (XTE) da, hau da, 
nanopartikulek masa-unitateko xurgatutako energia. 

Zenbait  ikerketa  teoriko  zein  esperimental  egin  dituzte  nanopartikulen  beroketa  prozesuari 
buruz. R.E. Rosensweig-ek  [2] bi beroketa prozesu nabarmentzen ditu hipertermia magnetikoan: 
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Neel  eta  Brown-en lasaikuntza prozesuak alegia.  Neel-en erlaxazio prozesuan,  nanopartikularen 
imanazioa  orientatu  egiten  da  nano-kristalaren  barruan.  Brown-en  lasaikuntzan,  berriz, 
nanopartikula  osoa  orientatu  egiten  da  likido  baten  barruan.  Bi  prozesu  hauei  esker,  XTE-ren 
balioak altuak dira partikula super-paramagnetikoentzat 0,1-2 MHz maiztasun tartean. Hipertermia 
magnetikoan,  hirugarren  prozesu  bat  dago:  Nanopartikula  handiagoetan  nagusi  diren  histeresi 
galerak.

 Mota ezberdineko nanopartikula disoluzioetan XTE-ren balioak esperimentalki neurtu dituzte 
0,41  MHz  [3] eta  0,88  MHz-ko[4] maiztasuna  eta  6,5  kA/m-ko  intentsitatea  duten  eremu 
magnetikoekin.  XTE-ren  balioek  nanopartikularen  naturarekiko  eta  hauen  geruza 
egonkortzailearekiko menpekotasun handia dutela ondorioztatu dute. Beste aldetik, 50 W/g-ko XTE 
balioak  aurkitu  dituzte  [3] gel  komertzialean  disolbatutako  nanopartikula  super-paramagnetiko 
txikietan  (8nm)  eta  uretan  disolbatutako  nanopartikula  ferromagnetiko  handiagoetan  (100nm). 
Emaitza  horien  arabera,  beroketa  tasa  berdinak  lor  daitezke  sistema  super-paramagnetiko  zein 
ferromagnetikoetan.  XTE handiagoak neurtu dira,  200 W/g,  uretan  disolbatutako dextran-ferrita 
nanopartikuletan  [4].  XTE  balio  are  handiagoak  neurtu  dira  uretan  disolbatutako  γ-Fe2O3 

(magemita) nanopartikuletan [5].  
Beste  aldetik,  Rudolf  Hergt  eta  bere  lankideek  [6],  magnetita  nanopartikula  hautsarekin 

saiakerak  egin  dituzte.  Beroketa  prozesu  bakoitzerako  partikula  tamaina  egoki  bat  dagoela 
ondorioztatu dute. Bi prozesu nabarmendu dituzte: Neel-en lasaikuntza eta histeresi galerak.

Gure  ikerketa-taldeak  “in-vivo”  hipertermia  magnetiko  saiakuntzak  egiteko  gai  den  tresna 
diseinatu eta eraiki du. Tresna horrekin, lan honetan aurkeztutako magnetita nanopartikulen XTE 
balioen neurketak egin dira. Magnetita nanopartikula laginak, hauts bezala prestatu dira beraz bi 
izan daitezke, literaturaren arabera, jasotako beroketa prozesuak: Neel-en lasaikuntza eta histeresi 
galerak. Eraiki dugun gailuaren ezaugarrietako bat maiztasun ezberdinetan lan egiteko ahalmena da, 
hori  dela eta,  XTE-ren joera aztertu dugu eremuaren maiztasuna eta intentsitatea aldatzerakoan. 
XTE  neurketak  tenperatura  ezberdinetan  sintetizatutako  nanopartikula  ezberdinekin  errepikatu 
ditugu. Beste aldetik, XTE-ren aldaketak neurtu ditugu nanopartikulak funtzionaltasuna handitzeko 
ligando ezberdinez inguratzerakoan.  

Atal esperimentala

Nanopartikula  magnetikoen  sintesia.  Magnetita  nanopartikulak  tenperatura  ezberdinetan 
sortu dira 500 ml uretan 21 mmol NaOH, 8,8 mmol NaOH3 eta 2,5 mmol FeCl2.H2O erreaktiboak 
nahastuz. Disoluzioa N2 atmosferan 24 orduz irabiatu eta ondoren giro tenperaturan hozterakoan, 
nanopartikulak hauspeatu egin dira. Solutua iragaziz, Fe3O4 1, 3 ,4 eta 11 laginak lortu dira bakoitza 
0, 30, 60 eta 80 ºC-tan sintetizatua  hurrenez hurren.  

Nanopartikulen funtzionaltasuna handitzeko, ligando ezberdinez inguratu ditugu. Horretarako, 
lehenengo erreaktiboak N2 atmosferan 2 orduz irabiatu ditugu. Ondoren, 7,5 mmol ligando dituen 
25 ml disoluzio gehitu da eta beste 20 orduz irabiatu da 80 ºC-tan.  Ligando ezberdinak erabiliz, 5, 
7, 8, 16 eta 17 laginak lortu dira (ikus 1. taula). 

1. Taula. Erabilitako ligandoak.

Lagina Ligandoa Lagina Ligandoa

5 Azido 6-aminohexanoikoa. H2N(CH2)5CO2H 16 L-zisteina. HSCH2 CH(NH2)CO2H

7 Azido poliakrilikoa. CH2CCOOH 17 L-asparagina (H2NCOCH2CH(NH2)CO2H) 

8 Azido 3-hidroxibutirikoa (CH3 COHCH2COOH)
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Karakterizazioa.  Laginen  X-izpien  difrakzio  patroiak  Philips  PW1710  difraktometro  bat 
erabiliz lortu dira. Neurketa termogabrimetrikoak Netzsch STA 449 C analizatzaile batekin egin 
dira. Arragoak 9 mg laginez bete eta 1 ºC/min-ko erritmoan berotu dira argon lehorrez inguratuta. 
Arragoak  prestatzeko  laginak  uretan  disolbatu  eta  kobre  sarean  hauspeatzen  utzi  dira.  Laginen 
neurketa magnetikoak, berriz, MPMS-7 SQUID magnetometroan egin dira 1.8 - 300 K tenperatura 
eta 0 - 7 T eremu magnetikoaren intentsitate tarteetan.   

Laginen  X-izpien  difrakzio  espektroak  magnetitaren  gorputzean  zentratutako  egitura 
kubikoarekin bat datoz (S.G.: Fd-3m, JCPDS No.89-0691) . 

XTE neurketak. Irrati-maiztasuneko eremu handiak lortzeko, gailu elektromagnetikoa eraiki 
dugu. Tresna hau, urez hoztutako harila duen LC erresonantzia-zirkuitu batean oinarrituta dago. 
Lagina, 50 mm-ko diametroa eta 60 mm-ko luzera duen harilaren erdian kokatu dugu, beraz, haril  
honen  dimentsioek  laborategiko arratoiekin  esperimentuak  egitea  ahalbidetzen  du.  Gailu  honek 
gehienez 16 kA/m intentsitatea duten 0,13-0,92 MHz maiztasun tarteko eremu magnetikoak sor 
ditzake.    

Laginaren  XTE  balioak,  honen  tenperaturak  denboran  zehar  duen  bilakaera  neurtuz  lortu 
ditugu. Izan ere, laginaren eta ingurunearen arteko bero trukea lineala dela kontsideratuz (hurbilketa 
ona beroketa denbora txikia denean), laginaren tenperatura bilakaera teorikoa lortzea posible da. 
Balio  teorikoak  neurtutako  tenperaturaren  balioekin  konparatuz  eta  laginaren  bero  ahalmen 
espezifikoa neurtzen badugu, honek xurgatutako bero kopurua lortu dezakegu (eta ondorioz XTE).

Laginaren eta ingurunearen arteko bero trukea txikiagotzeko barruan hutsa duen ontzi zilindriko 
(dewar) bat eraiki dugu eta teflonez egindako tapoi batekin itxi dugu. Harilaren dimentsio handiak 
direla eta, ontzi hau harilaren erdian koka dezakegu. 

Hauts  bezala  prestatutako  lagina  sistematikoki  neurketa  guztietan  puntu  berean  kokatzeko, 
harila posizio bertikalean kokatu dugu grabitatearen eraginez hautsa ependorf-aren beheko puntan 
pilatzen  da  eta.  Ependorf-aren  beheko  punta,  harilaren  erdian  dago  bertan  eremu  magnetikoa 
maximoa  eta  gainera  homogeneoa  delako.  Laginaren  tenperatura,  zunda  ependorf-aren  beheko 
puntan kokatua duen termometro optiko batekin neurtu da. 

Emaitzak eta eztabaidak

1. eta  2. irudietan, 1, 3, 4 eta 11 laginentzako (0, 30, 60 eta 80 ºC-tan sintetizatuak hurrenez 
hurren)  X-izpien  difrakzio  patroia  eta  SQUIT  magnetometroarekin  lortutako  imanazio  kurbak 
marraztuta daude. 

*

1. Irudia. Lagin ezberdinen X-izpien difrakzio patroia 2. Irudia. 1, 3, 4 eta 11 laginen histeresi zikloak
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X difrakzio patroian agertzen diren tontorren zabaleraren arabera, nanopartikulen batezbesteko 
tamaina 2. taulan agertzen dena da. 2. taulan laginen eremu koerzitiboa, Hc, eta imanazioa, M (80 
kOe-ko eremuan), azaltzen da 2. irudiko histeresi zikloen arabera.  

2. Taula. T tenperaturan sintetizatutako laginen karakterizazio balioak: Hc eremu koerzitiboa eta M imanazioa masa-
unitateko (eremua 80 kOe denean). 

Lagina T (ºC) Hc (Oe) M(emu/gr) Batazbesteko tamaina (nm)

1 0 88 73 30

3 30 69 70,9 24

4 60 57 74,3 27

11 80 100 75,9 36

Lan honen helburua sintetizatutako lagien XTE balioak eremu magnetiko ezberdinetan neurtzea 
da.  XTE-ren  balioak  kalkulatu  ahal  izateko,  beharrezkoa  da  bero-ahalmen  espezifikoa  presio 
konstantean  (Cp)  ezagutzea  (ikusi  XTE  neurketa  atala).  Hori  dela  eta,  lagin  bakoitzaren  bero-
ahalmena   neurtu  da  DSC  sistemarekin  (MDSC  Q2000).  3.  taulan  bero-ahalmen  espezifiko 
ezberdinak idatzita daude, tenperatura ezberdinetan sintetizatutako laginentzat (0, 30, 60 eta 80 ºC) 
eta  ligando  ezberdinez  inguratutako  laginentzat  (5,  7,  8,  16  eta  17).  Tenperatura  ezberdinetan 
sintetizatutako  laginen  bero-ahalmenaren  desberdintasunak  neurketa  errore  esperimentalaren 
barruan  daude.  Ligando  ezberdinez  inguratutako  eta  80  ºC-tan  sintetizatutako  laginetan,  ordea, 
bero-ahalmenaren desberdintasuna % 20-a bezain handia izan daiteke. 

   3. Taula. Nanopartikulen bero-ahalmena (DSC neurketak). Errore esperimentala % 3 da.  

T (ºC) Cp  (J/gK) Lagina Cp (J/gK)

0 0,7 5 0,83

30 0,67 7 0,79

60 0,66 8 0,69

80 0,7 16 0,73

17 0,73

3.  Irudia. Neurtutako  XTE  balioak 
nanopartikulen batezbesteko tamainaren menpe. 
Eremu magnetikoaren intentsitatea 7 kA/m da.

4.  Irudia. Neurtutako  XTE  balioak 
nanopartikulen batezbesteko tamainaren  menpe. 
Eremu magnetikoaren maiztasuna 249 kHz da.
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Orokorrean,  sintesi  tenperatura handitzean nanopartikulen batezbesteko tamaina txikiagotzea 
espero dugu. Hala ere, X-izpien difrakzio patroiak (1. irudia) argi erakusten du lagin hauetan ez 
dagoela guztiz erlazionatua sintesi tenperatura nanopartikulen tamainarekin (2. taula).

3.  irudiaren  arabera,  XTE-ren  balioak  handitu  egiten  dira  nanopartikulen  batezbesteko 
tamainarekin  eta  ezarritako  eremu  magnetikoaren  maiztasunarekin.  Joera  berdintsua  da  eremu 
magnetikoaren intentsitatearekin (4. irudia). Beste aldetik,  2. taulan eta  2. irudian  argi erakusten 
den bezala, lagin guztiek histeresi zikloa daukate, beraz, lagin hauentzako beroketa prozesu nagusia 
histeresi galerak dira.

Literaturaren arabera  [2], 50 nm baino gorako tamaina duten nanopartikula ferromagnetikoen 
XTE  balioak partikulen tamainarekin erlazionaturik daude. Lan honetan argitaratutako SAR-aren 
balioak bat datoz ondorio horrekin, izan ere, gauza bera gertatzen da nanopartikulen tamaina 50 nm 
baino txikiagoa denean (3. eta 4. irudiak). Gainera, gure 36 nm-ko 11. laginaren XTE balioak bat 
datoz beraiek 50 nm-ko orratz formako nanopartikuletan neurtutakoekin.  Guk 10 kA/m eta 250 
kHz-ko maiztasuna duen eremu magnetikoarekin 1,8 W/g-ko XTE neurtu dugu eta beraiek,  14 
kA/m eta 300 kHz-ko eremuarekin, 3 W/g neurtu dute. 

Hala  ere,  guk  neurtutako  XTE-ren  balioak  literaturan  aurkitutako  magnetita  nanopartikula 
ferrofluido edo gelena baino askoz baxuagoa da [3]. Horrek argi eta garbi adierazten du, literaturan 
aurkitutako  Neel  eta  Brown-en  lasaikuntza  prozesuak,  0,1  -  1,0  MHz  maiztasun  tartean,  guk 
aztertutako histeresi galerak baino askoz eraginkorragoak direla.    

Nanopartikulen XTE balioak neurtu ditugu ligando ezberdinen eragina aztertzeko.  5. irudian 
80ºC-tan  sintetizatutako  laginen  XTE-ren  balioak  (burdin  kopuruarekiko)  agertzen  dira,  eremu 
magnetikoaren  maiztasuna  eta  intentsitateen  arabera.  Irudi  horretan,   ligandorik  gabeko  11. 
laginaren eta  ligando ezberdinez  inguraturiko 5,  7,  8,  16 eta  17.  laginen XTE balioak konpara 
daitezke. 5. irudian argi ikus daiteke ligando ezberdinek eragina daukatela nanopartikulen XTE-an. 
Izan ere, ligandorik gabeko 11. laginarekin konparatuz, XTE balioak handitu egiten dira 6 eta 7 
laginetan eta txikitu egiten da, berriz, 16 eta 17 laginetan.  Interesgarria da, 248 kHz-tan eremu 
magnetikoaren intentsitatea handitzean lagin  ezberdinen arteko XTE-ren ezberdintasuna handitu 
egiten  dela.  Izatez,  nanopartikula  azido  aminohexanoikoaz  inguratzerakoan  (5.  lagina),  XTE ia 
bikoiztu egin da .

5.  Irudia.  80 ºC-tan  sintetizatutako  eta  ligando ezberdinez  inguratutako  magnetita  nanopartikula  ezberdinen  XTE 
balioak.  Lerro  beltz  etena  -  ligandorik  gabe.  5  -  Azido  Aminohexanoikoa.  7  -  Azido  poliakrilikoa.  8  -  Azido 
3hidroxibutanoikoa.  16  -  Zisteina.  17  -  Aspargina. a)  Eremu  magnetikoaren  intentsitatea  7  kA/m.  b)  Eremu 
magnetikoaren maiztasuna 248 kHz. 
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Ondorioak

Lagin  ezberdinen  bero-ahalmenen  ezberdintasunak  neurketa  erroreen  barruan  daude.  Beraz, 
bera ahalmen berdina dutela kontsidera daiteke.  Nanopartikulak ligando ezberdinez inguratzean, 
ordea, bero-ahalmenaren ezberdintasuna aldatu egiten da eta honen balioa handiena ehuneko hogeia 
bezain handia izan daiteke. 

Lagin guztiak histeresi  galerak direla  eta berotzen dira.  Beste aldetik,  argi geratu da sintesi 
tenperatura  ez  dagoela  guztiz  erlazionatuta   (modu  lineal  batean  behintzat)  nanopartikulen 
batezbesteko tamainarekin. 

Aztertutako  maiztasun  tartean,  XTE handitu  egiten  da  eremu magnetikoaren  maiztasun  eta 
intentsitatearekin. Hala ere, 700 kHz-ko maiztasunetatik gora eta 7 kA/m-ko intentsitatean, XTE 
balioak saturatu egiten dira maiztasuna igotzean (ikus 3. irudia). Eremu magnetikoa igotzean, ordea, 
ez dago horrelako asetasunik 250 kHz-ko maiztasunean (ikus 4. Irudia). Beste aldetik, XTE  handitu 
egiten  da  nanopartikulen  tamainarekin,  gainera  modu  nahiko  linealean   intentsitatea  10  kA/m 
denean.

80ºC-tan sintetizatutako nanopartikulei  dagokienez,  XTE balioak aldatu egiten dira ligando 
ezberdinak erabiltzerakoan. Aplikatutako eremuaren intentsitatea 7 kA/n denean, aldaketa horrek ez 
dauka  maiztasunarekiko  menpekotasun  handirik.  248  kHz-ko  maiztasunean,  ordea,  aldaketek 
menpekotasun  handia  daukate  aplikatutako  eremu  magnetikoaren  intentsitatearekiko,  batez  ere, 
azido 6-aminohexanoikoa eta poliakrilikoaz inguratutako laginetan (5. eta 7. laginak) 
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Laburpena. Lan honetan L-zeolita aluminosilikatoaren nano-kanalak laser-koloratzaileen sorta 

(BODIPY koloratzailean arreta berezia jarriz) batez dopatu dira. Zeolitaren poroen dimentsioei 
esker, koloratzaileak monomero eran barneratzen dira nahiz eta karga handietan lan egin. Gainera, 
ingurunearen zurruntasuna dela medio, fluoroforoak zeolitaren kanalekiko lerrakotzen dira. Modu 
honetan, lorturiko material fotoaktiboa guztiz ordenatua eta fluoreszentea da. Ezaugarri hauek 
ezinbestekoak dira materiala antena-sistema edota diodo argi igorle eraginkor bezala erabili ahal 
izateko (adib, zelula fotoboltaikoak aktibatzeko). Helburu nagusietako bat erabilera anitzeko 
antena-sistema ezberdinen garapena izanik, ezaugarri ezberdineko koloratzaileak hautatu dira 
ultramore eta ikuskor eremuetako ahalik eta argi gehien biltzeko. Jarraian, beraien arteko ondoz 
ondoko energia transferentzia intermolekularraren bitartez emisioa sintonizatu dezakete eremu 
urdin, berde eta gorrian. Bestalde, energiaren transferentzia oso eraginkorra ez den kasuetan eremu 
ikuskor guztia estaltzen duten bandak (urdina, berdea eta gorria) ager daitezke, argi zuria eskuratuz. 

Sarrera 

Gaur egun ikerketa-esparru aktiboa da molekula organiko fotoaktiboen txertaketa matrize 
solido nano-egituratuetan [1-3]. Izan ere, material hauek erabilera anitzeko gailu optoelektroniko 
berrien garapenerako abantaila ugari aurkezten dituzte. Alde batetik, anfitrioi solidoaren 
zurruntasunak molekula organikoa babesten du kanpoko eraso kimiko zein fisikokimikoengandik 
eta bere egonkortasun termikoa areagotzen du [4]. Honez gain, matrizearen barne egitura 
murriztuak molekula ostalariaren propietate elektroniko eta optikoak modulatu ditzake.  Bestalde, 
molekula organikoak sentsore fluoreszente gisa joka dezake, inguratzen duen solidoaren ezaugarri 
fisikokimikoak monitorizatuz [5].  

Zeolitak hainbat egitura ezberdin (barrunbeak edo hodiak) aurkezten dituzten aluminosilikatoak 
dira [6]. Ezagutzen diren zeolita natural eta sintetiko guztien artean L-zeolita (M9[Al9Si27O72]·n 
H2O) da interesgarrienetako bat, izan ere dimentsio bakarreko kanalak ditu kristalaren norabidean 
(c-ardatzean) zehar [7]. Honez gain, 7.1 Å-tako diametrodun poroak (zilindrikoak) dauzka eta 
tamaina egokiko fluoroforoak barnean kokatu daitezke (1. Irudia). Hodiek inposaturiko murrizketa 
geometrikoak direla eta koloratzaileak orientazio espezifiko bat hartzen dute eta horretaz gain 
kanpo-kalte ezberdinetatik babesten dituzte, hala nola, tenperatura zein eraso kimiko edota 
fotokimikoengandik. 

Zentzu honetan, nano-hodiez osaturiko matrize solido hauek koloratzaile ezberdinen bidez 
dopatzean etorkizun handiko antena-sistema deritzen gailuak eskuratu daitezke. Sistema hauetan, 
energia ezberdineko eguzki erradiazioa biltzen da eta ondoz ondoko energia transferentzia 
prozesuen bitartez nahi den erreakzio gunera garraiatzen da, desiratutako energiaz gainera 
(fotosintesiaren prozesu naturala imitatuz) [8,9]. Semieroaleekin aldaratuz, gailu hauek eguzki argia 
modu eraginkorragoan xurgatzen dute eta arrazoi honengatik eguzki-zelulak aktibatzeko erabili 
daitezke. Alternatiba bezala, energiaren transferentzia partziala den kasuetan, eremu ikuskor guztia 
estaltzen dituzten emisio bandak lortuko dira: eremu urdin, berde eta gorrian. Hauen baturak argi 
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zuria igortzen duen gailuaren eskuraketa ahalbidetzen duelarik [10,11]. Hots, sistema bakar baten 
bidez luminiszentzia modulatu daiteke eremu ikuskor guztian zehar. Modu honetan, eskuraturako 
koloratzailez dopaturiko material solidoak makina bat erabilera ezberdin aurkezten dituzte, eta 
neurrira eginiko gailuen diseinua ahalbidetzen dute aplikazio anitzerako.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Irudia. Goialdean: L-zeolitaren egitura hexagonalaren ikuspegia ardatz longitudinalean zehar, kanal 

printzipalaren sarrerarekin (7.1 Å) batera. A) tamaina nanometrikodun L-zeolita kristalen TEM irudia, B) disko itxurako 
L-zeolita kristalen SEM irudia, eta C) mikra tamainako zeoliten SEM irudia.  

 
Lan honetan hainbat tamaina eta morfologia ezberdineko L-zeolitak erabili dira eta horretarako 

mikrouhinen bidezko sintesi hidrotermalaz baliatu gara. Guztira hiru L-zeolita ezberdin erabili dira: 
1) itxura zilindrikoa eta tamaina nanometrikoduna (30-60 nm) neurketa fotofisikoetarako, 2) 
mikrometrikoa (1-2 µm) mikroskopio optikorako eta konfokalerako, eta 3) disko itxurakoa (luzera: 
0.15-0.2 µm, diametroa: 0.9-1.2 µm) antena-sistemak eraikitzeko (1. Irudia). Ezaugarri ezberdineko 
zeolitak lortzeko hasierako erreaktibo oxidoen proportzioak aldatu dira, azkenean eratzen den gel-
aren konposizioa desiratutako izan dadin eta sintesi-prozesuaren baldintzak (tenperatura eta denbora 
batez ere). 

Bestalde, lortutako L-zeolita hauen pH-a Cs+ katioiaren bidez egokitu ondoren, laser 
koloratzaile ezberdinez dopatu dira; BODIPY-ak (PM546 eta PM567), Oxazina 1 eta DMPOPOP. 
Koloratzaile kationikoak (Oxazina 1) trukaketa ionikoaren (kationikoa) bidez txertatu dira eta 
neutroak (BODIPY-ak eta DMPOPOP) berriz, tenperatura altuetan buruturiko gas-fase prozesuaren 
bidez. 

Bodipy-arekin dopatutako L-zeolita arreta bereziaz aztertu da, izan ere koloratzaile hauek 
jarrera ezin hobea erakusten dute laser sintonizagarri bezalaxe eta baita hainbat arlo teknologikoetan 
(besteak beste, sentsore edo markadore biologiko bezala) [12,13]. Material honetan oinarrituz, 
desiratutako antena-sistema ordenatua eraiki da koloratzaile ezberdinak bata bestearen atzean 
txertatuz. Azkenik, lortutako material hibridoa sakonki karakterizatu da hainbat teknika elektroniko 
(SEM eta TEM) eta espektroskopikoen (absortzioa, fluoreszentzia eta mikroskopia konfokala) 
bidez. 
 
Emaitzak eta Eztabaida 

 

  BODIPY-arekin dopatutako L-Zeolita. Lehenik eta behin koloratzailea zeolitaren nano-
kanaletan barrena modu eraginkorrean txertatu dela ziurtatu dugu. Horretarako, tamaina 
nanometrikodun (30-60 nm) zeolita erabili dugu. Alde batetik argia gutxiago dispertsatzen duelako, 

A) B) C) 
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(propietate fotofisikoak erregistratzea errazagoa bilakatuz) eta bestetik molekula organikoak 
errazago barreiatuko direlako kristalean zehar.  

BODIPY koloratzaileak, PM546 eta PM567, aurretiaz Cs+ katioiarekin trukaturiko L-zeolitaren 
barnean txertatu dira kolore laranja-marroizkadun hautsa lortuz. Emaitza honek molekula kanalen 
barnean aurkitzen dela ziurtatzen digu, izan ere Cs+ katioiarekin tratatu gabeko zeolita dopatzean 
koloregabeko hautsa eskuratzen baita, ikuskor eremuan inongo igorpen bandarik antzeman gabe. 
Zeolitaren barnealdeko kanalak pH oso azidoa (1-2 artean) azaltzen dute eta BODIPY-a 
ezegonkorra da pH<2 balditzetan [14]. Hori dela eta, Cs+-ekin tratatzen da (pKa=3.7), koloratzailea 
egonkorra den pH tarte batera moldatuz, non honi dagozkion absortzio eta emisio bandak antzeman 
daitezkeen (2. Irudia). Beraz, koloratzailea kanalen barnean aurkitzen dela ziurtatu daiteke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Irudia. Ezkerraldean: PM546-z dopaturiko L-zeolita nanometrikoaren emisio eta kitzikapen espektruak 

toluenozko suspentsioan (marra jarraia) eta koloratzaile askearenak disoluzio diluituetan (marra ez-jarraia). 
Eskuinaldean: Fluoreszentzia-irudiak polarizaturiko argi bertikal eta horizontala erabiliz (geziek argi polarizatuaren 
norabidea adierazten dute).  

 
Dopaturiko materialaren neurketa fotofisikoak toluenotan burutu dira, errefrakzio-indize 

berbera dutelako eta koloratzaileak ez direlako kanaletatik kanpo irteten. BODIPY-z dopaturiko L-
zeolitaren absortzio espektroa aztertzerakoan banda bakarra antzematen da, disoluzio diluituetan 
eskuratutakoaren ia berdina.  Honetaz gain, erregistraturiko banda fluoreszentea oso estua eta 
intentsua da, disoluzio diluituan neurtutakoaren oso antzekoa (2. Irudia). Gainera, argia igor 
dezaketen espezie berrien presentziarik ez da antzematen, eta kitzikapen espektroa guztiz bat dator 
absortzio espektroarekin (2. Irudia). Beraz, erregistraturiko igorpena soilik espezie 
monomerikoetatik datorrela ondorioztatu daiteke. Honek esan nahi du BODIPY-a monomero eran 
aurkitzen dela zeolitaren kanaletan txertatuta, ez baita inongo agregazioren aztarnarik antzematen. 
Poroen irekiera tamainak agregatuen sarrera debekatzen du eta kanalek inposaturiko murrizketak 
ondoz ondoko molekulen arteko elkarketa zailago bihurtzen dute. 

Zeolitaren barnean dauden koloratzaileen sakabanaketa eta norabidea aztertzeko 1-2 µm-tako 
kristalak erabili dira. Tamaina honetako partikulak egokiak dira fluoreszentziazko mikroskopia 
konfokalaren bidez aztertuak izateko [15]. 2. irudian (fluoreszentzia-irudiak) antzeman daitekeen 
bezala, koloratzailea homogeneoki adsorbaturik eta sakabanaturik aurkitzen da kanaletan zehar, 
espezie berrien inolako emisiorik gabe. Honez gain, argi polarizatuaren bidez poroen barnean 
koloratzaileak izan dezakeen orientazioa determinatu daiteke. Dopaturiko kristalak erantzun 
anisotropikoa aurkezten dute argi polarizatuaren aurrean; argia kristalaren ardatz nagusiarekiko 
polarizatzean emisio distiratsua detektatzen da, aldiz ez da ia emisiorik erregistratzen argi 
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polarizatua kristalaren ardatzarekiko perpendikularki kokatzean. Hortaz, BODIPY molekulen 
trantsizio momentua kristalaren ardatz nagusiarekiko paraleloki kokatzen dela ondorioztatu da. 
Gainera, saiakera honen bidez koloratzailea kanalen barnealdean aurkitzen dela baieztatu daiteke. 
Izan ere, kanpoan absorbituta egongo balitz, molekulen trantsizio momentuak zoriz sakabanatuta 
egongo lirateke eta argi polarizatuaren aurreko erantzuna ez-anisotropoa izango litzateke. 

 
 Energia transferentzia koloratzaileez dopaturiko L-zeolitan. Antena-sistema edota argi 

zuria igortzen duten gailu lehiakorren garapenerako ezinbestekoa da koloratzaileen arteko energia-
transferentzia intermolekularra eraginkorra izatea L-zeolitaren kanaletan zehar. Horretarako, 
ezaugarri fotofisiko ezberdineko fluoroforoen konbinazioa beharrezko da. Energia-transferentzia 
Förster-en mekanismoaren (dipolo-dipolo akoplamendua) bidez gertatzen da, non beharrezkoa 
baldintza espezie emailearen fluoreszentzia eta hartzailearen absortzio espektroen arteko 
gainezartze espektroskopikoa den [16].  

BODIPY-aren banda espektroskopikoak eremu-ikuskorraren erdialdean (berde-horian) 
kokatzen direla kontutan izanik, argi urdina (DMPOPOP) eta gorria (Oxazina 1) igortzen dituzten 
koloratzaileak hautatu dira. Modu honetan, UM/Vis eremu osoko argia biltzeko gai den antena-
sistema eraiki da (3. Irudia). Gailua osatzen duten koloratzaileek gainezartze espektroskopikoaren 
baldintza betetzen dute eta kanaletan zehar barreiatzen dira arazo barik, beraien dipoloen trantsizio-
momentua kanalekiko ardatz nagusiarekiko kokatuz. Antena-sistema disko formako L-zeolita 
erabiliz eraiki da, izan ere morfologia honetako zeolitak azalera handia aurkezten dute oinarrian 
(luzera diametroa baino askoz txikiagoa da) eta egokienak dira antolaketa handiko gailuak 
eraikitzeko (mono-geruzak egin daitezke, nahi den substratuaren gainean kokatzeko). 

 
 

3. Irudia. DMPOPOP, PM546 eta Oxazina 1 koloratzailez osaturiko antena-sistemaren irudia L-zeolitaren kanal 
batetan barrena. 

 
Lehenik DMPOPOP molekula emailea txertatu da, ondoren PM567-a eta amaitzeko azken 

espezie hartzailea den Oxazina 1. Hortaz, DMPOPOP energia-igorlea erdialdean kokatuko da, 
PM567 molekulez inguratuta eta azkenik Ox1 energia-hartzailea zeolita kristalaren sarreratan 
egokituko da. Kitzikapenaren ondoren denbora ezberdinetan neurturiko fluoreszentzia espektroa, 
TRES, (4. Irudia) aztertzerakoan zera ondorioztatu daiteke; PM567-ren banda fluoreszentea 
DMPOPOP-etik datorrela eta Ox1-en emisioa hainbat energia-transferentzia prozesuen ondorioz 
agertzen dela. Kitzikapen eta emisio uhin-luzera ezberdinekiko erdibizitza-denboraren eboluzioa 
aztertzerakoan, energia-transferentzia ematen dela ziurtatu daiteke. Energia-emailea (DMPOPOP) 
den espeziearen bataz-besteko erdi-bizitza- denbora txikiagotu egiten da, izan ere kitzikapenean 
xurgatutako fotoi kopuru handi bat aldameneko espezie hartzaileari transferitzen dizkio eta fotoi 
gutxiago bueltatzen dira oinarrizko egoerara [17]. Hau da, bere fluoreszentzia galtzen da energia-
transferentzia dela medio, erdi-bizitza denbora murriztuz. PM567 koloratzaileak hartzaile zein 
emaile bezala jokatzen du eta Ox1 molekulak azken energia-transferentzia prozesutik datorren 
energia xurgatzen du, hartzaile bezala jokatuz. Laugarren irudian ikus daitekeen moduan, energia-
emailea kitzikatzerakoan hiru igorpen-banda lortzen dira aldi berean; urdina DMPOPOP-etik, 
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berdea BODIPY-tik eta gorria Ox1-tik, hau da, argi zuriaren igorpena. Hiru koloratzaile hauez 
dopaturiko L-zeolita fluoreszentziako mikroskopioaren bidez erregistratzerakoan argi zuri 
distiratsua antzeman daiteke UM eremuan kitzikatzerakoan (4A irudia). Honez gain, emisio-filtro 
egokiak erabiliz argi berde eta gorria eskura daitezke (4B, C eta D irudiak). Beraz, sistema hibrido 
honen bidez nahi den emisio eremua aukeratu daiteke, beharrezko aplikazioaren arabera. 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Irudia. DMPOPOP, PM567 eta Ox1 koloratzaileez dopaturiko L-zeolitaren denboran zeharreko emisio-

espektroa (normalizatuta), 370 nm-tan kitzikatu ondoren denbora ezberdinetan erregistratua: 1) 0.24 ns; 2) 1.22 ns; 3) 
3.05 ns; 4) 3.72 ns eta dagozkion fluoreszentziazko irudiak 350/50 nm-ko kitzikapenaren ondoren hainbat band-passen 
bidez erregistratuak: A) 400 nm, B) 515 nm, C) 580 nm, eta D) 665 nm. 

 

 

Ondorioak 

 

Zenbait koloratzailez dopaturiko L-zeolita erabilera anitzeko sistema bat da, etorkizun eta ideia 
interesgarri oparokoa. Gaur egun, laborategian koloratzaile ezberdinen kargen proportzioak 
optimizatzen dihardugu, energia-transferentziaren prozesua modu zehatzagoan kontrolatzeko 
asmoz. Alde batetik, energia-transferentziaren efizientzia handiagotu daiteke antena-sistema 
eraginkorragoak eskuratzeko (koloratzaile gorriaren emisioa da nagusia), edo bestetik efizientzia 
modulatu daiteke argi zuria igortzen duten gailuak (fluoroforoen aldibereko emisioa) lortzeko. 

Guk dakigula, lehen aldia da BODIPY laser koloratzaileak L-zeolitaren kanaletan txertatzen 
direla eta prozedura honetan lorturiko materialak fluoreszentzia eta ordenamendu altukoak izan 
dira. Zeolita mota honen egiturak aurkezten duen zurruntasunak koloratzaileak monomero eran 
egotera behartzen ditu, beraien trantsizio-momentua kanalekiko norabidean berean lerrokatuta 
gainera. Hala ere, oso karga altuetan lan egitea ekidin behar da, agregatuen eraketa saihesteko [18].  

Fluoroforo ezberdinen konbinazio aproposaren bidez energia-transferentzia prozesuak gertatzen 
dira zeolitaren kanaletan. Energia-transferentziaren eraginkortasuna modulatuz (koloratzaileen 
proportzioak egokituz edo tamaina ezberdineko L-zeolitak erabiliz) aplikazio ezberdin asko izan 
ditzaketen ordenamendu handiko gailuak lor daitezke. L-zeolita koloratzaileen (ezaugarri 
espektroskopiko ezberdinekin) antzeko proportzioekin dopatzerakoan energia-transferentzia 
partziala lortzen da, zeinek argi zuriaren igorpena ahalbidetzen duen, edota filtro egokiak erabiliz 
emisioaren modulazioa baimentzen duen eremu urdin, berde edo gorrian. 
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Lortutako koloratzailez dopaturiko materialak oso fluoreszenteak dira eta ongi antolatuta 
daude, gailu optoelektroniko lehiakorren garapenerako ezinbesteko baldintzak izanik. 

 
Esker onak 

Eusko Jaurlaritzako SAIOTEK (S-PE10UN65; S-PE11UN64 eta S-PE12) proiektuei eskerrak 
eman nahi dizkiegu, lan hau burutzeko euskarri ekonomikoa izateagatik. 
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Aplikazio ortopedikoetarako TiN eta TiCN-rekin estalduriko Titanio 
aleazioen portaera tribologikoa  
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Gako-hitzak: protesia, titanioa, tribologia, ion plating (PVD), TiN, TiCN. 

Laburpena. Belaun-protesietan osagai femoral metalikoak polietilenozko atal tibialaren kontra 
irristatzen du. Mugimendu erlatibo honen ondorioz, marruskadura eta higadura sortzen dira. Osagai 
metalikoari dagokionez, CoCr aleazioak asko erabiltzen dira, higadura eta korrosioarekiko 
erresistentzia altua baitute. Hala ere, Co eta Cr elementuak gizakiaren gorputzarentzat toxikoak 
dira. Hori dela eta, titaniozko aleazioak erabiltzeko joera zabaldu da, besteak beste, 
biobateragarritasun altua eta stress shielding efektua murrizten dutelako. Alabaina, titanioaren 
higadurarekiko erresistentzia baxua da eta horrek titanioari gainazal-aldaketa egiteko beharra dakar. 
Lan honetan, ion plating PVD teknologiaren bidez TiN eta TiCN-rekin estalitako CpTi4 eta 
Ti6Al4V aleazioen portaera tribologikoa UHMWPEren kontra aztertu eta CoCr aleazioaren 
propietate tribologikoekin alderatu dira. 

Sarrera 

Belaun-protesia bi osagai nagusitan banatzen da: femorala eta tibiala. Normalean, hondatutako 
parte femorala, protesi metaliko batez ordezkatzen da, alde tibialean polietilenozko protesi bat 
ezartzen den bitartean (ikus 1. Irudia). 

Lehen, protesien erabiltzaileak adineko pertsonak baziren ere, gaur egun, paziente gazteetan 
egiten diren ebakuntzak ugaritu dira. Urtero 35.000 aldakako eta belauneko protesi ezartzen dira 
EAEn [1] eta zifra hau gora doa. Belaun-protesi baten batezbesteko bizitza 10 - 15 urtekoa dela 
kontutan hartuta, hauen ezarpena pertsona gazteetan mugatua izaten da. Protesi artikularrek izaten 
dituzten arazoetatik, higadura da nagusienetako bat. Higadura altua bada, protesiaren akats 
mekanikoa edo honen lasaitasuna gertatu daiteke, pazientea bigarren ebakuntza bat egitera behartuz. 
Bestalde, inplante metalikotik askatzen diren partikulak inguruko ehunetara joan daitezke 
infekzioak edota gaixotasun larriagoak sortuz [2]. 

Zentzu honetan, inplantologia arloan lan egiten duen komunitate zientifikoak hainbat 
ikerkuntza lerro ditu zabalik, besteak beste, honako hauetan egiten dute lan: elementu 
biobateragarriak dituzten biomaterial berrien eta portaera tribologikoa hobetzen duten gainazal 
tratamenduen garapenean [3]. 

CoCr-ko aleazioak inplanteak fabrikatzeko material erabilienak izan dira urteetan zehar [4]. 
Ikuspegi industrialarekin aukeratutako aleazio hauek gogorrak dira, ondorioz, higadurarekiko 
erresistentzia handia erakusten dute. Hala ere, porrot egin duten protesien historia klinikoen 
bilduma eta biomaterialen ikerkuntza zabaldu den neurrian, CoCr-ko aleazioak dituzten 
desabantailak azaleratu dira. Alde batetik, Co eta Cr elementuak minbizi-sortzaileak izan 
daitezkeela frogatu dute [5], hau dela eta, gaur egun, biomaterial berrien garapenean 
biobateragarriak diren elementuak txertatzeko ahalegina egiten ari dira. Bestalde, CoCr-ren 
elastikotasun-modulua 230 GPa-ekoa da, hezurrak, ordea, 30 GPa inguru ditu. Bi balioen artean 
dagoen ezberdintasun nabarmenenak esfortzu-transmisioa ekiditen du eta, ondorioz, inplantearen 
inguruan dagoen hezurraren atrofia sortu daiteke. Tentsio-transmisio desegoki honi stress shielding 
effect esaten zaio. 
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CoCr-ak dituen eragozpen hauei aurre egiteko, titanioa eta titaniozko aleazioak erabiltzen hasi 
ziren. Titanioak propietate hobezinak ditu, besteak beste, materialaren biobateragarritasun, 
korrosioarekiko erresistentzia eta propietate mekaniko oso altuak baititu (ETi < 105GPa, aleazioaren 
arabera). Azken urteetan, aplikazio biomedikoetarako titanio aleazio ugari garatu eta arautu dituzte, 
biobateragarritasuna hobetzeaz gain, elastikotasun-modulua txikitzean ere egin dute lan. Izan ere, 
homologazio-prozesu luzeak direla eta, gaur egun gehien erabiltzen diren titanio aleazioak titanio 
purua eta Ti6Al4V dira. 

 
1. Irudia. Belaun-protesi baten osagaiak: femorala eta tibiala. 
 

Dena dela, titanioak baditu bere desabantailak. Titanioaren gogortasun eskasa dela eta, 
higadurarekiko erresistentzia mugatua du. Horregatik, protesi batean irristatze-baldintzak ematen 
diren gainazaletan, gogortze-tratamendu baten beharra izaten dute propietate tribologikoak 
hobetzeko. Titanioaren higadurarekiko erresistentzia mugatuari aurre egiteko, besteak beste, TiN-ko 
estalkiak erabiltzen dira. Bere ezaugarrien artean, gainazalari ematen dion gogortasuna eta 
erresistentzia mekanikoa aurkitzen dira [6]. Gainera, egiaztatu dutenez, TiN-ko estalkiak Ti-ko 
ioien disoluzioa murrizten du [7, 8]. Bestalde, TiCN estalkiak interesa sortu du propietate 
tribologiko onak dituelako, zehazki, gainazal babesle moduan ebaketa-erremintetan [6, 8, 9, 10]. 

TiN eta TiCN estalkiak egiteko, hainbat gainazal-aldaketa teknologia daude, beste batzuen 
artean, PVD, CVD eta inplantazio ionikoa. Bi estalki hauen portaera mekanikoa, korrosioarekikoa 
eta tribologikoa jadanik ikertu dira, hala ere, ion plating  (PVD) teknologiari buruzko ezagutza 
gehiagoren beharra dago [11]. 

Lan honetan, ion plating (PVD) teknologiaren bidez ezarritako TiN eta TiCN estalkien portaera 
tribologikoa aztertu da polietilenoarekin kontaktuan. Oinarrizko material moduan, titanio purua eta 
Ti-6Al-4V aleazioak erabili dira. Emaitzak alderatzeko CoCr aleazioa ere karakterizatu da. 

Atal Esperimentala 

Materialak. Titanio puru (4 gradukoa), Ti6Al4V eta CoCr aleazioen hornitzailea Hempel 
Special Metals enpresa izan da. Materiala disko formatuan erosi dugu (50 mm diametroko eta 5 
mm-ko lodierakoak). 1. Taulan material hauen propietate mekanikoak agertzen dira. 
 
1. Taula. Material metalikoen propietate mekanikoak. 

Izendapena Araua Re (0,02%) (MPa) Rm (MPa) 
CoCr (Co-28Cr-6Mo ) ISO 5832-12 < 827 < 1172 
CP Ti (Ti grade 4) ASTM F67 > 520 > 680 
Ti6Al4V (Ti grade 5) ASTM F136 > 795 > 900 

 
2. Taula. TiN eta TiCN estalkien ezaugarriak. 

Ezaugarriak TiN TiCN 
Izen komertziala BALINIT A BALINIT B 
Mikro-gogortasuna (HV 0,05) 2.300 3.000 

Osagai femorala 

Osagai tibiala 
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Ondoren, diskoak leundu dituzte CNC leuntzaile automatiko batean (Zubi-Plast (Oñati)) 0,1 
µm-ko zimurtasuna lortu arte. Jarraian, leundutako diskoak Oerlikon Balcers-ek estali ditu ion 
plating (PVD) teknologia erabiliz. Era berean,  

2. Taulan titanio nitruro (TiN) eta titanio karbonitruro (TiCN) estalkien propietateak aipatzen 
dira. Kontrako aldean Pisu Molekular Altuko Polietilenozko pinak erabili ditugu (ingelesez Ultra-
High Molecular Weight Poyethylene (UHMWPE)), Chirulen 1020 markakoak, 16 mm2-ko ukipen-
azalera balioarekin. 

 
2. Irudia. Materialen konfigurazioa entsegu tribologikorako. 
 

Analisi tribologikoa. Entsegu-tribologikoak PRIZMA TPD 95C ekipoan egin ditugu, pin-on-
disk konfigurazioan eta giro-tenperaturan (25 ± 2 °C). Ukipen-presioa 5,4 MPa-ekoa da, ASTM 
F732 (Standard Test Method for Wear Testing of Polymeric Materials Used in Total Joint 
Prostheses) arauak gomendatzen duen tartearen barruan, 46 mm / s irristatze-abiadura ezarri da [6] 
300 segundoz eta Calf Serum erabili da lubrifikatzaile gisa. 3. Taulan entseatu diren gainazal 
guztiak zerrendatzen dira, oinarrizko materiala eta estalkia adieraziz. 
 
3. Taula. Gainazalen izendapena eta ezaugarriak. 

Izendapena Oinarrizko Materiala Estalkia 
CoCr/- Co-28Cr-6Mo - 
TiN/Ti CPTi grade 4 TiN 
TiCN/Ti CPTi grade 4 TiCN 
TiN/Ti64 Ti6Al4V TiN 
TiCN/Ti64 Ti6Al4V TiCN 

Emaitzak eta Eztabaida 

TiN eta TiCN estalkien karakterizazioa. Titaniozko probetetan egin diren estalkien 
karakterizazio kualitatiboak gauzatu ditugu mikroskopio elektronikoan (Scanning electron 
microscope (SEM) JEOL JSM 5600 LV). Estalki bakoitzaren analisi bana egin dugu, TiN eta TiCN, 
titanio puruzko probetetan hain zuzen ere. 

3. Irudian TiN eta TiCN estalkien topografia eta konposizioa aztertu da. Irudi topografikoak 
kualitatiboki alderatuz, TiCN-rekin estalitako probeta TiN-rekin estalitakoa baino zimurragoa dela 
ondorioztatu daiteke. Konposizio kimikoari dagokionez, TiCN-rekin estalitako gainazalean ageri 
diren puntu ilunen konposizioa titanioa da eta TiN-rekin estalitakoetan, ordea, C eta O (garbiketa-
prozesuan erantsitako elementuak). Honek agerian uzten du TiCN estalkia porotsuagoa dela TiN-a 
baino. Porositatea medio, oinarrizko materiala eta estalkiaren arteko pare galbanikoa gerta daiteke 
gainazalaren korrosioarekiko erresistentzia txikituz. 
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3. Irudia. SEM-eko topografia eta konposizio analisiak, hurrenez hurren: TiCN (a eta d) eta TiN (b eta e) estalkiak 
titanio puruan. 
 
Entsegu tribologikoak. 4. Irudian gainazal metaliko ezberdinen marruskadura-koefizientea 
polietilenoaren kontra irudikatu da. Bi portaera mota bereizten dira: alde batetik, TiN-rekin 
estalitako titaniozko probetek eta CoCr aleazioaren marruskadura-koefizienteek hasieratik balio 
egonkorrak lortu dituzte eta hauek konstante mantendu dira entsegu osoan zehar. Bestetik, TiCN-
rekin estalitako titaniozko aleazioen marruskadura-koefizienteak ez dira egonkortzen entseguaren bi 
herenak burutu arte. Marruskadura-koefizienteen balioei dagozkienez, emaitza-multzoak berdin 
banatu daitezke. Lehengo multzoak hasieratik egonkortu diren balioak jasotzen ditu eta hauek 
marruskadura-koefiziente baxuenak dira. Izan ere, CoCr aleazioarena baliorik txikiena du, 
marruskadura-koefizientea 0,06-koa izanik. Honen ondoren, TiN-rekin estalitatiko bi aleazioak 
daude 0,1 inguruko balioekin. Hala eta guztiz ere, hiru gainazal hauen marruskadura-koefizienteen 
dispertsioa kontutan hartuta, balioak oso gertu daude. Bigarrenean, TiCN-rekin estalitako aleazioak 
ditugu, hauek marruskadura-koefiziente balio askoz altuagoak erakusten dituzte, hiruzpalau bider 
altuagoak (µ = 0,3 – 0,4) TiN-rekin estalitako probetekin alderatuz. 

 
4. Irudia. CoCr/-, TiN/Ti, TiCN/Ti, TiN/Ti64, TiCN/Ti64 gainazal metalikoen marruskadura koefizientea 
polietilenoaren kontra. 
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5. Irudian gainazal mota bakoitzaren sei errepikapenen batezbestekoak eta dagozkien 
desbideratze estandarrak ditugu. Marruskadura-koefiziente altuenetan, hau da, TiCN-rekin 
estalitako probetetan, desbideratze estandarra handiagoa da. Hala ere, aurretik aipatutako joerak argi 
ikusten dira. 

 
5. Irudia. CoCr/-, TiN/Ti, TiCN/Ti, TiN/Ti64, TiCN/Ti64 gainazalen marruskadura koefizienteen batezbestekoa eta 
desbideratze estandarra. 
 

TiCN-rekin estalitako probeten marruskadura-koefiziente altua, estalki honen gogortasun 
handiarekin erlazionatuta egon daiteke. Polietilenozko pina disko metalikoaren zimurtasunetara 
etengabe egokitu behar da, diskoaren gainazalaren gogortasunak pinaren igarobidea zailtzen 
duelarik. Efektu honek marratzea du izena (ingelesez plowing effect). 

Ondorioak 

Elementuen biobateragarritasuna eta inplatetik hezurrera dagoen tentsio-transmisio ahalmena 
kontutan edukita, CoCr aleazioen erabilpena aplikazio protesikoetan desegokia da. Izan ere, hauen 
higadurarekiko erresistentzia altua da, bere gogortasuna dela eta. Lan honetan, aplikazio hauetarako 
oso garatua ez dagoen ion plating (PVD) teknologiaren bidez, TiN eta TiCN estalki gogorren 
bideragarritasuna aplikazio ortopedikoetarako ebaluatu nahi izan dugu.  

Alde batetik, aplikazio honetarako TiCN-rekin estalitako aleazioak gogorregiak direla frogatu 
dugu, marratze-efektua erakusten baitute. Bestetik, TiN-rekin estalitako Ti eta Ti-6al-4V materialak 
balio oso gertukoak erakutsi dituzte CoCr aleazioaren balioekin alderatuta. Ondorio gisa, ion 
plating teknologiaren bidez sortutako TiN estalkiak Ti eta Ti-6Al-4V gainazaletan, CoCr aleazioen 
alternatiba moduan proposatu ditzakegu gainazal protesikoen aplikazioetan frikzioko ikuspegitik.  

Esker onak 

Lan hau SAIOTEK (BIOSUP) proiektuaren baitan garatu da. Beraz, Eusko Jaurlaritzari eskerrak 
eman nahi dizkiogu, lan hau burutzeko euskarri ekonomikoa izateagatik.  
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MWCNT/PP nanokonposatu eroaleen irradiazioa: Prozesaketa bideak 
zabaltzeko metodo berria 
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Gako-hitzak: erreologia, karbonozko nanohodiak, strain hardening, puzte-estrusioa, propietate 
elektrikoak. 

 
Laburpena. Beta (β) irradiazioak materialen prozesaketa hobetzeko duen garrantzia 

azpimarratu nahi da lan honetan. Bereziki irradiazioak erdi eroalea den nanokonposatu batengan 
duen eragina aztertzen dugu.  

PP matrizean geruza anitzeko karbonozko nanohodiak (Multiwall Carbon Nanotubes: 
MWCNT) perkolazio gainetik gehitzerakoan, eroankortasun elektrikoaren igoera nabarmena 
antzematen da: Materiala isolatzelea izatetik, nanokonposatu erdi-eroalea bilakatzen da. Bestetik, 
dosi eta baldintza egokietan, irradiazioak polipropilenoaren kateak adarkatzea (LCB) lortzen du. 
Luzatze saiaketetan polimero adarkatu fundituek strain hardening delako portaera aurkeztu ohi 
dute, deformazioa zaildu egiten delarik. Portaera honek materiala teknika ezberdinen bitartez 
prozesatzea ahalbidetzen du, esaterako, puzte-estrusioa, termokonformazioa, apar-estrusioa eta 
harilkatze-prozesua.  

Nanokonposatuak, MWCNTak eta PP matrizea egoera fundituan nahastuz prestatu dira. Hauek 
adarkatzeko asmoz, baldintza egokian irradiatu dira. Bai oszilazio eta bai luzatze emaitzen bitartez 
material irradiatuak eta ez-irradiatuak alderatu dira. Ondorioz, fluxuaren eremuan, biak, modulu 
elastikoak (G’) eta fase angeluak (tan (δmax))-ak, perkolazio sarea sortu dela adierazten dute. 
Gainera, nanokonposatu irradiatuek matrize irradiatua baino strain hardening apalagoa azaltzen 
dutela ikusten da . 

 

Sarrera 

Salneurri apala, prozesatzeko erraztasuna eta propietate kimiko eta fisiko bikainak direla medio, 
polipropilenoaren arrakasta industriala bikaina da azkeneko urteotan. Bestalde, polipropilenoak 
egoera fundituan erresistentzia exkaxa aurkezten du. Ondorioz, materialaren luzapena exijitzen 
duten prozesaketa metodoetatik at gelditzen da. Hala ta guztiz ere, egoera fundituan duen 
erresistentzia adar luzeak (Long Chain Branching: LCB) atxikituz hobetu daiteke [1]. Adarrek, 
deformazio kritiko bat gainditu ostean, ia bat-bateko luzatze-biskositatearen hazkundea eragiten 
dute (portaera honi strain hardening deritzo). Horregatik, orokorrean, polimero adarkatuak linealak 
baino zurrunagoak nahiz sendoagoak izaten ohi dira fundituan eta luzatze prozesu baten aurrean, 
mehetzea edota haustura atzeratu edo ekiditu dezakete. Hori dela eta, materialek strain hardening 
portaera izatea, prozesu industrial anitzentzako oso desiragarria da; esaterako, puzte-estrusioa, 
termokonformazioa, apar-estrusioa eta harilkatze-prozesua. Jakina da, polipropilenoa electron Beam 
irradiazioaren bitartez dosi egokian irradiatu ezkero, polipropilenoa adarkatu daitekeela [2]. 

Bestetik, karbonozko nanohodiek (CNT) interes handia piztu dute zientzia arloan berauen 
propietate elektrikoen ondorioz, hortaz, geruza anitzeko karbonozko nanohoditan (MWCNT) eta 
polipropileno matrizean oinarritutako nanokonposatuen ikerketak leku bat hartu du zientzian [3, 7]. 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

172



 
 

Lan honetan, polipropilenoarengan adar luzeek eta korbonozko nanohodiek duten eragin uztartua 
ikertzen da, lehendabiziko aldiz. Bereziki, irradiaturiko PP/MWCNT nanokonposatuen emaitza 
erreologikoak eta elektrikoak aurkezten dira, industria mailan izan dezaketen garrantzia 
azpimarratuz.  

 
Atal esperimentala 
 
Materialak. Lan honetako oinarrizko materiala polipropileno isotaktiko komertziala da 

(LyondellBasell Polymers company, Italia), non bere bataz besteko pisu molekularra 400 kg/mol 
den. Karbonozko nanohodei dagokienez, Cheap Tubes Inc (EEBB) enpresako geruza anitzez 
osatutako nanohodiak erabili dira. Hauen purutasuna % 95a baino altuagoa da, diametroa 30-50 nm 
bitartekoa eta luzera 10-15 µm-takoa.  

Nanokonposatuen lorbidea. PP/MWCNT nanokonposatuak Haake Mini-Lab torloju bikoitzeko 
nahasgailuaren (Thermo Electron Coorp., Alemania) bitartez lortu dira. MWCNTak polipropilenoan 
hobekien dispersatzeko asmoz, 180 ºC-tan, 10 minutuz eta 100 bira minutuko baldintzapean nahastu 
dira . MWCNT karga ezberdinetako nanokonposatuak prestatu dira, % 1 etik % 8arte (pisuan). 

Nanokonposatu batzu bai giro tenperaturan eta bai atmosfera geldopean electron beam (EB) 
bidez irradiatu (50 kGy) dira. Irradiazioaren ostean, laginei tratamentu termiko bat ezarri zaie, 
soberan gelditzen diren erradikal libreak beraien artean erreakzionatu araziz. 

Nanokonposatuen karakterizazioa. Funtzio dinamiko biskoelastikoak (modulu elastikoa, 
modulu likatsua eta fase angelua G’, G’’, δ) ARG2 (TA Instrument) erreometroaren bitartez 
determinatu dira. Horretarako, plater-paraleloak erabili dira eta neurketak 190 ºC-tan eta baldintza 
biskoelastiko linealetan burutu dira. 

Luzatze biskositatea denboraren funtzioan ARES erreometroan neurtu da, extensional viscosity 
fixture (EVF) geometriaren laguntzarekin. Neurketak 180 ºC-tan eta luzatze abiadura ezberdinetan 
egin dira. 

Eroankortasun elektrikoa giro tenperaturan determinatu da. Neurketak Agilent E4980A zubiaren 
bitartez ARES erreometroan burutu dira. Datu dielektrikoak (ε’’ ) frekuentziaren aurrean neurtu eta 
eroankortasuna hurrengo ekuazio honen bitartez kalkulatu da: 

 
.10·85.8)(''2)(' 112

00
−−== Fmενπνεενσ                                                                                                 (1) 

Emaitzak 
 
Frekuentzia apaletan sarearen perkolazioa, % 2 MWCNTtik gorako nanokonposatuek, lortu 

dutela antzeman daiteke; modulu elastikoak (G’) platoa aurkezten du eta fase angeluak ordea, 
maximoa (δmax) (ikus 1. Irudia). Nanopartikulek polimero kateen mugimendua oztopatu dute, 
ondorioz, aipaturiko erlaxazio biskoelastikoa agerian gelditu da. 
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1. Irudia: MWCNTen eragina. Nanokonposatuen modulu  
elastikoa maiztasunaren aurrean 190 ºC-tan.  

 
Neurketa erreologikoen bitartez, polipropilenoa irradiatzerakoan adarkatu egin dela ikusi da. 

Fase angelua balore apalagoetara mugitu da modulu konplexua (G*) txikiagotu den heinean [9]. 
PP/MWCNT nanokonposatuetan beraz, fluxu eremuan MWCNTen eta LCBen eragina batera ikusi 
da, bien eragina norantza berean doazelarik. Hortaz, bi efektuak banatzea zaila izan da eta ondorioz, 
emaitzen interpretazio okerra egiteko arriskua dago. 

Hori dela eta, aipatutako bi efektuak banatzeko asmoz, eta gainera material berri hauek puzte-
estrusio prozesu baten aurrean nola erantzungo duten jakiteko, luzatze neurketak egin dira. 
Irradiatutako nanokonposatuaren, PP%4 MWCNT, luzatze biskositatea denboraren aurrean 
aurkeztu da (ikus 2. Irudia). Ikus daitekeen moduan, irradiatutako lagin honek strain hardening-a 
aurkezten du. Luzatze biskositateak gehikuntza bat jasaten du denbora kritiko bat (edo gauza bera 
dena, deformazio kritiko bat) pasa ostean. Portaera hau, PP adarkatu baten ohiko erantzuna da. 
Irradiatu gabeko nanokonposatuak, ordea, portaera hau ez du aurkeztu, espero zen moduan. Beraz, 
adar luzeek strain hardening delakoa eragiten dutela berretsi da. 
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2. Irudia: Irradiazioaren eragina. Irradiatu gabeko eta irradiaturiko PP%4 MWCNT 
 nanokonposatuaren luzatze biskositatea 0,3 s-1deformazio abiaduran eta180 ºC-tan. 

 
Lan honetan, irradiazioak edukiera ezberdineko nanokonposatuetan nola eragiten duen ere 

aztertu da. MWCNT karga handitzean, deformazio abiadura bereko (0,3 s-1) luzatze biskositateak 
alderatu dira. Adarren presentzia nabarmena da nahiz eta, strain hardening-a leunagoa izan 
edukiera handitzen den bitartean. Hau da, % 2 MWCNT-tik gora, perkolazio gainetik alegia, strain 
hardening portaeraren apaltasuna nabarmenagoa da. Gainera, emaitza honek neurketa dinamikoekin 
lortutako emaitza biskoelastikoekin bat egiten du. Dirudienez, MWCNTak polipropilenoa β 
irradiaziotik babesten dute kateen eszisioa ekidituz eta ondorioz, adarkatze maila jeitsiz. Fenomeno 
hau scavenger efektua bezala ezaguna da.  

Bestalde, material berri hauek, giro tenperaturan duten eroankortasuna aztertzea du helburu lan 
honek. MWCNT edukiarekin eroankortasunaren jauzi handi bat eman dela erakusten da (ikus 3. 
Irudia), ia 10-2 S/cm-tara iristen delarik.  
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3. Irudia: giro tenperaturan nanokonposatuen (% 1etik % 8arte) 
 eroankortasuna maiztasunaren funtzioan.  

 
Irradiatuak izan diren nanokonposatuek eroankortasun maila handiagoa aurkeztu dute. Batez ere, 

behin perkolazio elektrikoa gainditu denean, esaterako, PP%4 MWCNT kasuan. Hori dela eta, 
luzatze biskositatea eta propietate elektrikoak uztartu dira. Nanohodien karga handituaz adarren 
eragina apalagoa dela erreparatu da. Aldiz, eroankortasuna hobetu egiten da. 

 
Ondorioak 
 
Irradiazio prozesu egoki baten bitartez polipropilenoa adarkatzea lortu da, luzatze biskositate 

neurketak argi erakutsi duen moduan. Strain hardening fenomenoa adar luzeen ondorioz lortu da 
eta ez MWCNTen presentziaren eraginez. Irradiazioa matrizearen arkitektura aldatzeko gai izan da, 
baina neurketa dinamikoek diote, MWCNT eta PP kateen arteko interakzioetan irradiazioak ez 
duela parte hartu. Bestetik, MWCNTek polipropilenoa irradiazioarengandik babestu dute, polimero 
kateen haustura gutxituz eta ondorioz, adarkatze maila apalduz. Fenomeno honi scavenger deritzo. 
PP matrizeari MWCNTak gehituta eroankortasunak ikaragarrizko jauzia eman du, ia 10-2 S/cm-
takoa izan arte. Eroankortasun maila hau material erdi eroaleek aurkezten dute. Baina, jada erdi 
eroaleak diren nanokonposatu hauek strain hardening portaera erakusteko, derrigorrez, baldintza 
egokietan irradiatuak izan behar dira. Honela, eroalea den PPa puzte estrusioz, adibidez, prozesatu 
ahal izango da. 
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Laburpena. Kristalografiaren antolamenduak kobaltozko nano-geruzen magnetizazioaren 

alderanzketan duen eragina aztertu da lan honetan. Horretarako ondo definituriko prozesu 
erreproduzigarri bat gauzatu dugu non propietate magnetikoen eta bereziki anisotropia magneto-
kristalinoaren kontrola izatea lortu dugun. Kristalografikoki partzialki antolatutako laginetan 
ezohiko magnetizazioaren alderanzketa bat antzeman dugu eremu magnetikoa ardatz zailean 
aplikatzen denean, aplikatutako eremu magnetikoaren beste norabidetarako ohiko magnetizazioren 
alderanzketaren jarrera hautematen den heinean.  

Sarrera 
Jakina da antolamendu kristalografikoak eragin garrantzitsua daukala materialen propietateetan. 

Propietate magnetikoak ere estruktura kristalografikoaren menpe daude, non espinen eta orbitalen 
akoplamendu-mekaniko-kuantikoa dela medio estruktura kristalinoa anisotropia magneto-
kristalinoaren eragile zuzena den [1]. Propietate magnetikoen kontrola eta bereziki anisotropia 
magneto-kristalinoaren kontrola izatea beharrezkoa da aplikazio teknologikoetarako, besteak beste, 
disko gogorren [2] eta ausazko atzipenezko memoria magnetikoen (MRAM) industrietarako [3].  

Lan honetan, kristalografiaren antolamenduak kobaltozko geruza finen magnetizazioaren 
inbertsioan duen eragina aztertu da. Kristalografiaren antolamendua edo ordenaren aldaketa ondo 
definituriko eta erreproduzigarri den prozesu bat garatuz gauzatu da. Kristalografiaren 
antolamendua karakterizatzeko X-izpien difrakzio neurketak egin dira. Magnetizazioaren 
alderanzketa prozesua aztertzeko, berriz, Kerr efektu magneto-optikoan oinarritzen diren neurketa 
makroskopiko eta mikroskopikoak egin dira.  

Laginen fabrikazio prozesua eta karakterizazio ez magnetikoa 
Antolamendu kristalografikoaren maila handiko kobalto geruzak egiteko epitaxialki hazitako 

txantiloi egoki bat erabili da. Epitaxialki hastean txantiloi edo azpigeruza bezela material egokiak 
aukeratuz, desio den estruktura kristalografikoa lortu dezakegu kobaltoan. Horretarako lehenik eta 
behin (110) estruktura kristalinoa duten siliziozko olatetatik azido fluoridrikoz tratatuz naturalki 
hazitako oxidoa kendu dugu eta ondoren 75 nm zilarrezko eta 50 nm kromozko geruzak hazi ditugu. 
Zilarra (110) estruktura kristalinoarekin hasten den heinean, kromoa (211) estruktura 
kristalinoarekin hazten da. Aldi berean kromoaren estruktura kristalino honek kobaltoaren hazkude 
egoki bat bermatzen digu, desio diren propietate magnetikoak lortuz. Kobaltoa (1010) estruktura 
kristalinoarekin hazten da eta estruktura kristalino honek anisotropia magneto-kristalinoa plano 
horizontalean dauka eta aldi berean ardatz bakarreko anisotropia, hau da ardatz jakin bat izango du 
non magnetizazioak gogoko edo errezago izango duen alineatzeko sistemaren energia dela medio 
(easy axis, EA). Bestalde ardatz honetatik 90°-ra ardatz zail bat izango du (hard axis, HA). 
Antolamendu kristalografikoaren maila handiko lagin honen X-izpien difrakzio espektrua 1. irudian 
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ikusi daiteke. Bertan epitaxialki hazitako sekuentzia hauteman daiteke: 
Si(110)/Ag(110)/Cr(211)/Co(1010).  

Behin antolamendu kristalografikoaren maila handiko kobalto laginak lortu ostean, hazte 
prozesu epitaxiala partzialki eten dugu, antolamendu desberdineko kobalto laginak lortu ahal 
izateko. Horretarako oxidoa kendutako siliziozko olateetan berriz silizio oxidoa (SiO2) depositatu 
dugu baina era kontrolatu batean. Ondoren SiO2 gainean, antolamendu kristalografikoaren maila 
handiko laginaren kasuan bezela, 75 nm zilar, 50 nm kromo eta 30 nm kobalto depositatu dira. 
Depositatutako SiO2 kantitatearen arabera antolamendu desberdineko kobalto geruzak lortu ditugu, 
SiO2 asko depositatu den laginetan estruktura polikristalinoak lortu ditugularik. 1. Irudiak urdinez 
0,132 nm SiO2 duen lagin baten X-izpien difrakzio espektroa erakusten du, bertan epitaxialki 
hasitako estrukturez aparte zilarraren kasuan (111), (200) eta (311) plano kristalinoei dagozkion 
islapenak ere azaltzen dira. Ahala eta guztiz ere lagin honetan (110) islapena gogokoa da zilarraren 
kasuan. Modu berean zenbat eta SiO2 gehiago jarri kobaltoaren (1010) estruktura kristalinoa 
gutxitzen joaten da. Prozesu honi esker kontrolpean izatea lortu dugu kobaltoaren estruktura 
kristalinoa, (1010) antomalemendu handiko kobaltotik, polikristalinoa den kobaltora, (1010) textura 
desberdinak dituzten kobaltozko laginetatik pasatuz eta ondorioz kobaltoaren propietate 
magnetikoak aldatuz. 

 
1. Irudia. X-izpien difrazkio espektrua θ-2θ konfigurazioan antolamendu kristalografikoaren maila handiko 

laginarentzat (berdez) eta partzialki desordenaturiko laginarentzat (urdinez).  
 

Indar atomikoko mikroskopioan lagin guztien estruktura topografikoa neurtu da eta bertan kasu 
guztientzat batazbesteko zimurtasuna 1,2 nm baino txikiagoa dela ikusi da. Emaitza honekin 
antolamenduaren desordena partzialki eten den prozesu epitaxialen ondorioz dela ziurtatu dezakegu 
eta ez topografiaren irregulartasunengatik.  

Neurketa magnetikoak 
Neurketa magnetiko makroskopikoak zein mikroskopikoak Kerr efektu magneto-optikoan 

oinarritzen diren tresnen bitartez gauzatu dira. Kerr efektuaren bidez lagin magnetiko batetik 
isladatzen den argiaren polarizazio egoera aztertzean dugu. Lagin magnetikoa erasotzen duen 
argiaren eta argi islatuaren arteko polarizazio egoeraren aldaketa laginaren magnetizazio egoeraren 
proportzionala da [4,5].  

Neurketa hauetan ikusi denez antolamendu kristalografikoa gutxitzen den heinean anisotropia 
maila gutxitzen joaten da. Bestalde, ezohiko anomalia bat aurkitu da partzialki desordenatutako 
laginetan, non baldintza jakin batzuetan ohiko magnetizazio alderanzketaren erakusle den histeresia 
desagertzen den (ikus 2. Irudia.) [6]. 2.-a Irudian antolamendu handiko laginaren histeresia ikusi 
ahal da eremu magnetikoa HA-ean aplikatzen den kasurako. Bertan ardatz bakarreko anisotropia 
duten laginetan eremu magnetikoa HA-ean aplikatzean espero den jarrera ikusi daiteke, hondar 
magnetikoa zero delarik eta baita eremu koertzitiboa ere. Hondar-magnetikoa, kanpo-eremurik 
aplikatu gabeko unean dagoen egoera magnetikoari deritzo. Eremu-koertzitiboa magnetizazio zero 
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egiteko beharrezko den kanpo-eremua da. Bestalde 0,132 nm silizio oxido depositatuta duen 
laginean eta ondorioz antolamendu kristalgrafikoak orden gorena ez duenean magnetizazioaren 
alderazketan ohiko histeresia desagertzen da (ikus 2.-b Irudia.), hondar-magnetikoak eta eremu-
koertzitiboak zero ez diren balioak hartzen dituztelarik. 

 

 
2. Irudia. Antolamendu kristalografikoaren maila handiko laginaren (a) eta partzialki desordenaturiko laginaren 

(SiO2 = 0,132 nm)(b) magnetizazio alderanzketa edo histeresi kurbak, eremu magnetikoa HA-aren norabidean 
aplikatzen den kasuan.  

 
Ezohiko jarrera hau ulertzeko eremu magnetikoa HA-aren inguruetan aplikatuz magnetizazioaren 

alderanzketan zer gertatzen den aztertu dugu (ikus 3. Irudia.). HA-tik +2° (ikus 3.-a Irudia.) eta -2°-
ra (ikus 3.-c Irudia.) aplikatuz gero eremu magnetikoa, HA-aren inguruko ohiko histeresia azaltzen 
da, antolamendu kristalografiko maila handiko laginetan bezela. Barneko irudiak Kerr efektuko 
mikroskopioarekin ateratako hondar magnetikoaren egoera erakusten dute. HA-etik +2° (ikus 3.-a 
Irudia.) eta -2°-ra (ikus 3.-a Irudia.) egoera magnetiko uniforme bat ikusi daiteke non momentu 
magnetiko guztiak norabide berdinean dauden. Ardatz zailean ordea egoera ez-uniforme edo 
inhomogeneo bat antzeman daiteke.  

 
3. Irudia. Partzialki desordenaturiko laginaren magnetizazio alderanzketa (SiO2 = 0,132 nm) edo histeresi kurbak, 

eremu magnetikoa ardatz zailetik +2°-ra (a), ardatz zailean (b) eta ardatz zailetik -2°-ra (c) aplikatzen diren kasuentzat. 
Barneko irudiak hondar magnetikoaren egoera erakusten dute norabide bakoitzarentzat. 

Egoera uniforme honen eta orokorrean magnetizazioaren alderazketa ezohiko honen jatorria 
ulertzeko eredu teoriko bat planteatu dugu, zein Stoner Wohlfarth-en teorioan oinarrituta dagoen 
[7]. Kasu honetan bi ale magnetiko izango ditugu eta ale bien EA-k ω angelu baten bitartez 
desbideratuta egongo dira (ikus 4.-a Irudia.). Anisotropia-konstanteak K parametroaz definituko 
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dira. H parametroa kanpo-eremu magnetikoaren anplitudea izango da eta honen eta batazbesteko 
EA-aren arteko angelua β angeluz definituta egongo da. β1 eta β2 angeluek ale bakoitzeko 
magnetizazioaren eta batazbesteko EA-aren arteko angelu deskribatzen dute. Bi aleen arteko 
akoplamendu-konstantea J parametroak emango du. Guzti hau kontutan izanik energia osoa honela 
definituko daiteke, 

! 
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Energiaren adierazpen hau erabiliz magnetizazioaren alderazketa simulatu dugu ω 
desberdinentzat eta J/K erlazio jakin batentzat. 4. irudian hondar magnetikoaren balioa ikusi daiteke 
ω = 0° (ikus 4.-b Irudia.) eta ω = 21° (ikus 4.-c Irudia.) kasuentzat. Lehenengo kasuan HA-ean, (β = 
90°), hondar magnetikoak zero balioa daukala ikusi daiteke, itxarotako balioa, kontutan hartuta bi 
aleek alderanzketa alde berdinerantz egingo dutela. Bestalde ω=21° kasuan hondar magnetikoaren 
balioaren handitze bat ikusi daiteke. Kasu honetan ale bakoitzeko magnetizazioak hurbilen daukan 
EA-era alderanzten hasiko da baina une berean akoplamendu-konstanteak bi magnetizazioak 
direkzio berdinean mantentzen saiatuko da, beraz honek guraize bezelako egoera bat utziko du, non 
ezohiko magnetizazioaren alderanzketa bat emango den. HA-tik aparte aplikatutako kanpo-eremuen 
kasuan bi magnetizazioak direkzio berean alderanzten dira ohiko jarrera erakutsirik.  
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4. Irudia. (a) Stoner Wohlfarth-en modeloaren eskema bi alentzat, non bi aleen ardatz errezak (EA) ω angelu batez 

desbideratuta dauden. (b) hondar magnetikoa ω =0° den kasurako eta ω =21° den kasurako ardatz zailaren inguruan. 

Ondorioak 
Lan honetan magnetizazioaren alderanzketaren jarrera desberdinak ikusi ditugu, antolamendu 

kristalografiko desberdinentzat. Hau lortzeko lehenik antomalemendu kristalografikoa modu 
kontrolatu batean aldatzeko prozesu zehatz bat gauzatu dugu. Partzialki antolatutako laginetan 
ezohiko magnetizazioaren alderanzketa bat aurkitu dugu kanpo-eremu magnetikoa HA-ean 
aplikatzen denean, bestalde aplikatutako beste direkzioentzat jarrera ohikoa hauteman dugularik.  
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Laburpena 

 

Azkenaldian, material magnetostriktiboz eta piezoelektrikoz osatutako konposatu hibrido 

magnetoelektrikoen gaineko interesa berpiztu egin da, batez ere sentsibilitate altuko eremu 

magnetikoko sentsore eta eragingailuetan izan dezaketen aplikazioak  direla eta. Erabilitako egitura 

arruntenetarikoa xafla itxurako metal amorfo magnetostriktibo eta geruza piezoelektriko batek 

osatutako konposatua da. Lan honetan, horrelako konposatu biren emaitzak aurkezten dira. 

Erabilitako elementu magnetostriktiboa Vitrovac 4040
® 

(Fe39Ni39Mo4Si6B12) izan da. Material 

piezoelektrikoak, berriz, bi izan dira: PVDF polimero piezoelektrikoa eta poli 2,6 poliimida, 

tenperatura altuko polimero piezoelektriko berria. Bi konposatuetarako, efektu magnetoelektrikoa 

eta eremu magnetikoarekiko sentsibilitatea aztertu egin dira, giro-tenperaturan lorturiko balioak 

79,6 V/cm.Oe eta 0,35 V/cm.Oe izanik V4040/PVDF eta V4040/poli2,6 konposatuentzat hurrenez 

hurren. Hauen tenperaturarekiko portaera ere neurtu egin dugu, PVDF-a duen konposatuak 

erakusten duen jaitsiera nabarmena delarik (5 V/cm.Oe) 85 
o
C-taraino. Poli 2,6 duen konposaketak, 

ordea, bere efektu magnetoelektrikoaren giro-tenperaturan neurturiko hasierako balioa goi-

tenperatura hartan konstante mantentzen du. 

 

Sarrera  

 

Material batek erakusten duen Efektu Magnetoelektrikoa (EM) eremu magnetiko baten 

eraginez induzitutako seinale elektrikoa (ikus 4. Irudia ezkerraldea) edo tentsio moduan definitzen 

da, edo alderantziz, aplikatutako eremu elektriko baten ondorioz imanazioak jasaten duen aldaketa 

moduan (azken honi alderantzizko efektu magnetoelektriko deritzo). Orain dela 50 urte ikusi zen 

lehendabiziko aldiz EM monokristalez (Cr2O3, 20 mV/cm.Oe) [1] eta polikristalez [2] osatutako 

fase bakarreko materialetan; gainera efektu hau bakarrik tenperatura baxuetan gertatu zen. 

Horrelako material batek aldiberean ferroelektrizitatea eta ferromagnetismoa erakutsi beharko 

lituzke EM ager dadin. Baina fase bakarreko materialen gehiengoa antiferromagnetikoa izanen da.  

Efektu hau aplikazioetarako erabilgarria izango zen asmoarekin, konposatu hibridoak eraikitzen 

hasi ziren, granularrak eta xaflez osatutakoak batez ere. Konposatu guzti horietan osagai batek 

edukiko luke ezaugarri piezoelektrikoa, eta beste osagaiak ezaugarri magnetostriktiboa. Egitura 

berri honetan, efektu magnetoelektrikoa, osagai ferromagnetikoak daukan magnetostrikzioaren eta 

osagai ferroelektrikoak daukan piezoelektrizitatearen arteko biderkadura baino ez da, hots 

 

! 

EM "magnetostrikzioa# piezoelektrizitatea"
$%

$H
#
$V

$%
                                                                      (1) 
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Hau da, fenomeno honetan eremu magnetikoa eta elektrikoa deformazio elastikoa dela medio 

akoplatuta daude. Beraz, ahalik eta tentsio magnetoelektriko altuena lortzeko helburuarekin, egitura 

desberdineko konposatuetan ikerketa hasi zen. Adibidez, ferrita magnetostriktiboz eta Pb(Zr,Ti)O3 

edo PZT xafla piezoelektrikoz osatutako konposatu granularretan 0,4 V/cm.Oe-eko seinalea lortu 

zen [3,4]. Hala ere, sistema hibrido hauexek arazoak ematen dituzte sintesi prozesuan eta zenbait 

kasutan, akoplamendu mekanikoa mugatzen duten akats mekanikoak ager daitezke [5]. 

 

                             
 
1. Irudia. (ezkerraldea) Efektu magnetoelektrikoa Ni3B7O13I konposatuan neurtuta (irudia [6] erreferentziatik hartuta), 

eta (eskuinaldea) PZT eta Terfenol-D osagaiez egindako sandwich itxurako konposatu magnetoeletrikoa (irudia [7] 

erreferentziatik hartuta). 

 

Egoerak erabat irauli egin zuen 2001ean,  xaflez osatutako konposatuak erabiltzen hasi zirenean. 

Konposatuak, xafla magnetostriktibo eta piezoelektrikoen arteko loturaren bidez egiten dira, 

itsasgarri baten bidez. Egitura hau erabiliz, 4,68 V/cm.Oe-eko balioa lortu zen PZT eta Terfenol-D 

osagaiez osatutako konposatuan (efektu magnetoelektriko erraldoia deitutakoa, EME > 1 V/cm.Oe;  

ikus 1. Irudia eskuinaldea) [7]. Harrezkeroztik, mota honetako xafladun konposatu 

magnetoelektrikoen gaineko interesa berpiztu egin zen eragingailu eta sentsibilitate altuko eremu 

magnetikoko sentsoreetan izan dezaketen aplikazioengatik batez ere [8].  

Nolanahi ere, zenbait arazo zeuden konpontzeke. Besteak beste, hauskortasuna, iragazkortasun 

magnetiko baxua eta EM maximoa lortzeko Terfenol-D fase magnetostriktiboak behar duen eremu 

magnetiko altua. Bestalde, PZT fase piezoelektrikoari dagokionez erresistentzia elektriko altua eta 

korronte galerak hobetzeke zeuden. Beraz, arazo horiek saihesteko asmoz, iragazkortasun 

magnetiko altuko material magnetostriktibo eta poly(vinylidene fluoride) (hau da, PVDF) fase 

piezoelektrikoen arteko konbinazioak ikertu ziren [9]. Era honetan, orain arte aurkitutako efektu 

magnetoelektrikorik handiena Metglas aleazio metalikoz eta PVDF polimero piezoelektrikoz 

eginiko sandwich-itxurako konposatuari dagokio (238 V/cm.Oe), erresonantzia 

elektromekanikoaren egoeran neurtu zelarik [10].  

Lan honetan aurkeztutako sandwich-itxurako konposatu magnetoelektriko hibridoan Vitrovac 

4040
®
  (Fe39Ni39Mo4Si6B12) erabiltzen da material magnetostriktibo bezala, bi polimero 

piezoelektriko desberdin erabiliz konposatu magnetoelektrikoa osatzeko: PVDF eta tenperatura 

altuko poli 2,6 poliimida. Poli 2,6 poliimida erabileraren arrazoi nagusiena tenperatura altuetan 

erakusten duen portaera piezoelektrikoa da, oso ezaugarri erabilgarria tenperatura altuko 

aplikazioetan. 

 

Konposatu hibrido magnetoelektrikoen fabrikazioa  

 

Erabilitako metal magnetostriktiboa zinta itxurako Vitrovac 4040
®
 (Fe39Ni39Mo4Si6B12) laginak 

izan dira. Zinta guztiak banan-banan magnetikoki ezaugarritu ditugu, 7-8 ppm balioko 
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magnetostrikzioa eta 1,4 x 10
-6

/Oe-eko koefiziente piezomagnetikoa lortuz osagai magnetostriktibo 

guztietarako.  

Osagai piezoelektrikoari dagokienez, PVDF-a sakonki ezagutzen den polimero piezoelektrikoa 

da [11]. Bere beira-trantsizio tenperatura eta urtze-tenperatura 238 K eta 444 K dira hurrenez 

hurren. Bere Curie-tenperatura, ordea, 373 K-ekoa (! 100 
o
C) da eta beraz, bere erantzun 

piezoelektriko eta piroelektrikoa jaitsi egiten da tenperatura horretatik haratago. 

Erabili den polimero piezoelektriko berria poli 2,6 poliimida da. Sintesi, karakterizazio termiko 

eta polarizazio elektrikoari buruzko informazioa [12]. erreferentzian aurki daiteke. Laburki esanda, 

bere beira-trantsizio tenperatura Tg! 473,2 K-ekoa (! 200 
o
C) da, degradazio-tenperatura Td ! 783,2 

K-ekoa eta polarizazio erremanentzia 3,1 mC/m
2
-ekoa, 1300 V aplikatu ostean.  

Sandwich itxurako L-T motako [8] konpositea eraikitzeko (ikus 2. Irudia ezkerraldea), Vitrovac 

4040
®
-eko bi xafla poli 2,6 poliimidarekin alde batetik (aurrerantzean V4040/poli 2,6 deituko dena) 

eta PVDF-arekin bestetik (V4040/PVDF) itsatsi egin ziren. 

 

 
 

2. Irudia. (ezkerraldea) sandwich itxurazko konposatua eta (eskuinaldea) aplikatutako eremu magnetiko guztiak. eta  

behatzen den erresonantzia magnetoelastikoa eremu magnetiko jarraitu batenpean. 

 

Neurketa-era eta emaitzak.  

 

Erresonantzia magnetoelastikoa aplikatutako Hdc eremu magnetiko jarraituarenpean behatu egin 

da neurketaren prozesu osoa iraun bitartean (ikus 3. Irudia), baita konposatuan induzitutako VME 

tentsio magnetoelektrikoa ere. Horretarako, aldi berean Hac eremu magnetiko aldakorra aplikatu 

zaio luzera-ardatzean zehar (ikus 2. Irudia eskuinaldea). Eremu magnetiko honek Vitrovac 4040
®
 

xaflen luzatzea eta uzkurtzea sortzen du, eta deformazio honek aldi berean, itsatsita dagoen 

piezoelektrikoan eragiten du, azken hau deformatuz eta ondorioz VME tentsio elektriko bat 

induzituz. 

Konposatuan induzitutako tentsio magnetoelektrikotik koefiziente magnetoelektrikoa deritzona 

zuzenean kalkulatu daiteke hurrengo formularen bitartez [7]: 
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3. Irudia. (ezkerraldea) behatzen den erresonantzia magnetoelastikoa eremu magnetiko jarrai batenpean eta 

(eskuinaldea) erresonantzi honen anplitudea jasandako eremu magnetiko jarraituaren arabera. 

 

!VME tentsio induzitua zehaztasun handiz neurtu zen lock-in anplifikadore baten bidez. 

Bukatzeko, induzitutako tentsio magnetoelektrikoaren tenperaturarekiko portaera zehazteko, 

erabilitako neurketa sistema osoa (lagina eta eremu magnetiko jarraitua eta alternoa ematen duten 

solenoideak) 85 ºC-ko tenperatura emateko gai den ganbara klimatiko baten barnean sartu zen.   

"ME koefizientea bi konposatuetarako neurtu egin dugu, bi maiztasun desberdin erabili 

direlarik. Horietako bat erresonantzia magnetoelastikoari dagokion maiztasuna izan da (55 kHz 

inguru) eta bestea azpi erresonantzian kokaturiko beste bat (10 kHz-koa). 

Giro-tenperaturan, V4040/PVDF xafladun konposatuarentzako 79,6 eta 0,75 V/cm.Oe-eko 

balio maximoak lortu dira erresonantzian eta azpi erresonantzian hurrenez hurren (ikus 4. Irudia 

ezkerraldea). Maiztasun horietan neurtutako sentikortasunak 357 mV/Oe eta 141 mV/Oe izan dira 

hurrenez hurren.  

Bestalde, V4040/poli 2,6 konposatuarentzako eta giro tenperaturan berriz, lorturiko koefiziente 

magnetoelektrikoak 0,35 V/cm.Oe eta 50 mV/cm.Oe izan dira erresonantzian eta azpi 

erresonantzian hurrenez hurren (ikus 4. Irudia eskuinaldea). Eremu magnetikoarekiko 

sentikortasunari dagokionez, neurturiko balioak 45,4 mV/Oe eta 37 mV/Oe-ekoak izan dira 

hurrenez hurren. 
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4. Irudia. Giro-tenperaturan neurtutako EM-ren magnitudea (ezkerraldea) PVDF, eta (eskuinaldea) poli 2,6 polimero 

piezoelektrikoak konposatu magnetoeletrikoetan erabiltzen direnean. 
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Bi polimero piezoelektrikoen artean behatutako diferentzia zuzenean azaldu daiteke giro 

tenperaturan aurkezten duten polarizazio erremanentziei begiratuz gero (42,1 mC/m
2
 eta 3,1 mC/m

2
 

PVDF eta poli 2,6-rentzako hurrenez hurren). 

V4040/PVDF konposatuan induzitutako tentsio magnetoelektrikoa arin txikitzen da tenperatura 

handitzen den heinean, tenperatura horietan polimeroaren erantzun piezoelektrikoak jasaten duen 

txikiagotzea dela eta [12]. Hala ere, koefiziente magnetoelektrikoak 5 V/cm.Oe-eko balioari eusten 

dio 85 ºC-ko tenperaturan. V4040/poli 2,6 konposatuaren kasuan, ordea, poli 2,6 polimero 

piezoelektrikoaren karakterizazioan tenperatura igotzean ikusitako erantzun piezoelektrikoaren 

portaera ona, koefiziente magnetoelektrikoan islatu egiten da. Izan ere, "ME ia konstante mantentzen 

da tenperatura igotzean, giro-tenperaturan neurturiko 0,3 V/cm.Oe balioa 85 ºC tenperaturan ere 

mantentzen delarik (ikus 5. Irudia ezkerraldea).   

Joera berdina jarraituz, V4040/PVDF konposatuaren eremu magnetikoarekiko sentikortasuna 

ere tenperaturarekin jaitsi egiten da, giro-tenperaturan neurturiko 357 mV/Oe-eko (<0,3 nT) baliotik 

78 ºC tenperaturan neurtzen den 142 mV/Oe-era (<0,8 nT) pasatuz. V4040/poli 2,6 konposatuan, 

berriz, sentikortasuna aldaketa txiki bat baino ez du erakusten, 78 ºC tenperaturan 37 mV/Oe (<2,7 

nT) neurtu baitira (ikus 5. Irudia eskuinaldea). Aipatutako tenperaturarekiko neurketa guztiak 

erresonantzia-maiztasunean eginak dira.  
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5. Irudia. (ezkerraldea) EM -ren garapena tenperaturarekiko, PVDF eta poli 2,6 polimeroak konposatuetan erabiltzen 

direnean, eta (eskuinaldea) bi motatako konposatuetan tenperatura ezberdinetan neurturiko sentikortasuna aplikatutako 

Hac eremu magnetiko aldakorraren arabera. 

 

Tenperaturarekiko portaera egonkor honek oso erakargarri bihurtzen ditu mota honetako 

polimero piezoelektrikoz osatutako konposatu xafladunak, batez ere tenperatura altuko aplikazioei 

begira. Hauen artean, industriarako sentsoreak, atmosfera erasotzaileetan distantzia laburretarako 

komunikazioak eta energia biltzaileak azpimarratu behar dira. 
 

Ondorioak 

Vitrovac 4040
®
 eta PVDF xaflek osatutako konposatuan ez bezala (tenperaturaren eraginez 

bere koefiziente magnetoelektrikoa izugarri txikitzen baita), Vitrovac 4040
®
 eta tenperatura altuko 

poli 2,6 polimero piezoelektrikoz osatutakoan 85 ºC-taraino modu egokian lan egin dezaketela 

frogatu dugu, giro-tenperaturan neurtutako koefiziente magnetoelektrikoa eta sentikortasuna gutxi 

gorabehera konstante mantenduz. 
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Helburu nagusia etorkizunerako (koefiziente magnetoelektriko handiago bat lortzeko 

asmoarekin) konposatuak dituen bi osagaien ezaugarriak hobetzea da: alde batetik, magnetostrikzio 

altuagoko xafla metalikoak eraikitzen. Bestaldetik, poli 2,6 polimero piezoelektrikoarekin batera, 

familia berdineko beste polimeroak erantsiz, lortutako materialaren ezaugarri piezoelektriko eta 

mekanikoak hobetuz, ere. 

 

Esker onak  

Egileek eskerrak eman nahi dizkie Euskal Herriko Unibertsitateari UPV/EHU, UFI11/53 

ekintzaren barnean eskainitako finantziazioagatik. Andoni Lasheras-ek eskertu nahi dio ere Eusko 

Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari doktoratu aurreko modalitatean 

ikertzaileak prestatzeko emandako laguntzagatik.  
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Polimero biodegradakor berrien lorpena eta ezaugarritzea 
aAinhoa Lejardi 1, Emilio Meaurio1, Jose Ramon Sarasua1  
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aainhoa.lejardi@ehu.es 

Gako-hitzak: Polimero biodegradakorrak, Nahaskortasuna, Elkarrekintza bereziak. 
 
Laburpena. Lan honetan Poli(binil alkohola), PVA, polimero biodegradakor eta 

biobateragarrian oinarrituriko material polimeriko berriak lortu eta karakterizatu dira. Horretarako 
jarraitutako estrategia modifikazio kimikoarena izan da. Izan ere jakina da PVA-ak autoasoziazio 
trinkoa erakusten duela, hots, ez dela maila molekularrean beste polimeroekin nahasten eta ondorioz 
PVAean oinarrituriko nahaste gehienak (bakan batzuk izan ezik) faseetan banatuta agertzen dira 
propietate mekaniko ahulak aurkeztuz. Hori dela eta, hasiera batean PVA esterifikatua izan da albo 
talde biodegradakorrak txertatuz PVAren kate nagusian zehar, autoasozioa gutxitzeko asmoz. 
Jarraian modifikatutako poli(binil akohola) zenbait polimero biodegradakorrekin nahastu da eta 
sistema berri hauen nahaskortasun azterketa burutu da.  

Sarrera. Garai berri hauetan biomaterialen erabilera medikuntzan anitza da eta horren ondorioz 
propietate oso ezberdinak aurkezten dituzten materialen beharra dago. Izan ere biomaterialen 
aplikazioak aurkezten dituzten propietateen araberakoak izango da.  Material polimeriko berriak 
bilatzeko bide ezberdinak daude. Lehen aukera bezala monomero berrien sintesia hauta daiteke. 
Posible da baita ere monomero ezagunekin polimerizazio prozesu berriak aztertzea. Honez gain, 
monomero ezberdinak konbinatuz, propietate oso ezberdinak dituzten kopolimeroak ere lor 
daitezke, nahiz eta askotan bilatzen dena lortzea ez den hain erraza izaten. Material berriak lortzeko 
bide praktikoa eta erraza da polimeroen nahasteena, ezagunak diren monomeroen modifikazioaz eta 
sintesiaz kanpo; modu honetara propietate ezberdinak dituzten nahaste berriak lor daitezke, zenbait 
kasutan propietate hauek tartekoak izango dira eta beste batzuetan, batez ere nahasteak 
bateragarriak direnean, hobeak. Finean, metalurgian aintzinatik erabili den aleazioaren ideia da gaur 
egungo polimeroen zientzian egiten dena, hau da, era errazean osagai desberdinak nahastu material 
berriak lortzeko.   

       Bi polimero nahasterakoan, fase homogeneo bakar bat lortzea ez da hain erraza, hau da, ez da 
askotan suertatzen. Hala ere, badaude nahaste heterogeneo interesgarriak ere, izan ere, bi fase edo 
gehiagoren presentziak praktikan interesgarriak diren propietateak eman diezazkioke materialari 
(kasu hauetan nahaste hauek bateragarriak direla esan ohi da). Nahaste bat nahaskorra izateko 
beharrezko baldintza da sistemaren nahastearen energia askea, ΔGm, negatiboa izatea. Magnitude 
termodinamiko honek bi kontribuzio ditu, entropikoa eta entalpikoa. Beraz sistema bat nahaskorra 
edo ez-nahaskorra izatea bi kontribuzio hauen azken balantzearen menpekoa izango da. Ondorioz, 
polimeroen arteko nahaste nahaskor bat aurkitzeko garaian, helburua nahastearen energia askea 
negatiboa izatea da, eta horretan laguntzen dute elkarrekintza bereziak izatea edo polimeroak 
antzekoak (disolbagarritasun parametro berdintsuak) izatea. Mota ezberdinetako elkarrekintza 
bereziak daude, baina polimero-nahasteetan gehien ematen direnak hidrogeno zubiak dira. 
Hidrogeno zubiak eratzeko, beharrezkoa da talde emaile eta hartzaile bat izatea nahastean. Lan 
honetan, hidroxilo-karbonilo  hidrogeno zubiak aztertu dira. [1] 

 
  Ezaguna da bi polimero nahasterakoan nahaste nahaskor bat lortuz posible dela nahastean parte 

hartzen duten polimero aintzindarien  propietateak aldatzea.  Lan honetan Poli(ε-kaprolaktona) PCL 
hautatu da PVArekin nahasteko. PCL polimero biodegradakorra da, baina bere degradazio abiadura 
nahiko motela da, hau da, denbora luzeko aplikazioetan erabil daiteke soilik [2]. Beraz, PVA 
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bezalako polimero biodegradakor higroskopiko batekin nahastuz, bere kristalinitate maila jaitsi eta 
higroskopizitatea handitu daiteke [3]. Hala ere, jakina da PVA/PCL sistema ez-nahaskorra dela [4].  
Izan ere Poli(binil alkoholak) autoasoziatzeko joera du eta horrek hein batean nahaskortasunerako 
beharrezkoak izan daitezkeen hidrogeno zubi intermolekularrak eratzea eragozten du [5].  
Horregatik, lan honetan erabilitako estrategia modifikazio kimikoarena izan da : hasiera batean 
PVA hidroxiazido ezberdinekin esterifikatua izan da eta jarraian lortutako kopolimero berrien 
ezaugarritzea burutu da. Ondoren, kimikoki modifikatutako PVA PCLrekin nahastu eta sistema 
berriaren nahaskortasun egoera aztertu da.  

 
 
Materialak eta Teknikak. 
 
Esterifikazioa burutzeko erabilitako D,L-azido laktikoa (LA), azido glikolikoa (GA) eta azido 

hidroxibutirikoa (HB) Sigma-Aldrich etxeak hornitu ditu. Poli binil alkohola (Mw= 20.000) ere 
etxe beretik jaso eta 13C EMN bitartez ezaugarritu da.  

Poli binil alkoholaren esterifikazioa. PVA esterfikatu  da LA, GA, eta HBrekin, elikatze erlazio 
molar ezberdinak erabiliz (ikus 1. Irudia eta 1.Taula). Adibidez , PVA (10 g) ur destilatu berotan 
disolbatu da eta jarraian LA (20 g) gehitu zaio poliki-poliki. Esterifikazio prozesua bi etapan 
burutzen da, hasieran disoluzioa 100ºC-tan mantentzen da bi orduz eta ondoren ur guztia 
lurrunarazten da erreaktorea 120ºC-tan jarriaz. Ondoren, lortutako produktua birdisolbatua izan da 
ur destilatutan eta hauspeatua azetonan (10 aldiz gehiago bolumenean). Honen helburua da 
erreakzionatu gabe gelditu den azidoa eta azpi-produktu gisa eratutako poli(azido laktikoa) 
ezabatzea . Azkenik, produktua  hutseko labean lehortu da, 24 orduz 30ºC-tan. [6] 

Ekorketa Diferentzialeko Kalorimetria (DSC). Propietate termikoak aztertzeko Mettler etxeko 
DSC 2920 ekipoa erabili da. Neurtutako laginen pisua 5 eta 10 mg tartekoa izan da. Lagin guztiei bi 
ekorketa burutu zaizkie  -50ºC-tik 230ºC-tara 20ºC/minutuko abiadura erabiliz.  

Espektroskopia Infragorria (FTIR). Espektroskopia neurketak Fourier-en transformatua duen 
Nicolet Avatar 370 espektrofotometro infragorrian gauzatu dira. KBr pastilen gainean laginak 
prestatuz, disoluzio-lurrintze teknika erabili da , disolbatzaile gisa hexafluorisopropanol erabiliz.  

Erresonantzia Magnetiko Nuklearra (RMN). Karbono 13 (13C)-aren eta protoiaren (1H) 
espektruak BRUKER AVANCE DPX 300 espektrometroa erabiliz lortu dira. Neurketak disoluzio 
egoeran egin dira DMSO deuteratua erabiliz  disolbatzaile gisa.  

Indar Atomikoko Mikroskopioa (AFM). Sistema ezberdinen irudiak giro tenperaturan eta era 
oszilakorrean “Tapping” lortu dira, Veeco Instruments etxeko Nanoscope III Multimode aparatua 
erabiliz. Neurketak egiteko erabili diren puntak Silizioz dopatutako fosforozkoak dira .  

 
 
 

 
 

1. Irudia.  Poli(binil alkohol)-aren esterifikazioa D,L azido laktikoarekin.  
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Emaitzak eta Eztabaida.  
 
Esterifikatutako Poli binil alkoholaren ezaugarritzea 
Poli(binil alkohola) hidroxiazido ezberdinekin esterifikatu  eta gero karakterizatu egin da. 

Horretarako erabili den lehen teknika Erresonantzia Magnetiko Nuklearra (EMN) izan da. Teknika 
hau oso erabilia da kopolimeroen konposaketa, izaera eta txertatutako alboko kateen luzera 
aztertzeko. Protoiaren eta karbono 13-aren espektruak aztertu ondoren, ikusi da soilik PVA-ren 
hidroxilo talde jakin batzuk izan direla esterifikatuak (ikus 2.Taula). Txertatutako alboko kateari 
dagokionez, antzeman daiteke kasu guztietan bere luzera 1 ingurukoa dela. Beraz, nahiz eta elikatze 
erlazio molarra handitu, hots, hidroxiazido kantitate gehiago gehitu erreaktorean, ez da lortu 
albokoko katearen tamaina luzatzea, baizik eta handitu dena ordezkatutako hidroxilo taldeen 
kopurua izan da. Bukatzeko, aipatu, txertatutako polimeroen izaera ausazkoa dela, izan ere kasu 
guztietan η-ren balioa batetik gertu dago.  

 
 
1.Taula. Sintetizatutako kopolimeroen elikatze erlazio molarra, izendapena eta beira trantsizio 

tenperatura.  
Hidroxiazidoa Elikatze erlazio 

molarra 
Kopolimeroaren 

izendapena 
Tg (ºC) O.M η P.M 

- 
LA 
LA 
GA 
GA 
HB 

- 
1/1 
4/1 
4/1 
1/1 
4/1 

PVA 
VALA28 
VALA45 
VAGA44 
VAGA24 
VAHB14 

74 
57 
68 
38 
48 
60 

- 
0,25 
0,41 
0,33 
0,20 
0,12 

- 
0,94 
1,03 
0,90 
0,94 
0,95 

- 
1,08 
1,15 
1,27 
1,15 
1,17 

 
Non 0.M ordezkapen maila , η kopolimeroaren izaera eta P.M pisu molekularra diren. 
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2. Irudia. a) PVA puruaren eta esterifikatutako PVA-en espektrua. b) PVA puruaren eta 

esterifikatutako PVA-ren bigarren ekorketa. 
 
Jarraian Espektroskopia Infragorriarekin baieztatu da esterifikazio erreakzioa. 2 Irudian ikus 

daiteke esterifikatutako PVAren kasuan tontor berri bi ageri direla 1.700 cm-1  eta 1.200 cm-1 
inguruan, zeina karbonilo C=0 eta C-0 loturei dagozkien  hurrenez hurren. Ondoren  Ekorketa 
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Diferentzialeko Kalorimetriarekin propietate termikoak aztertu dira. 2 Irudiko eskuinaldean ikus 
daiteke lortutako termograma, non bigarren ekorketa ageri den. Bertan ikus daiteke PVA purua 
erdikristalinoa dela eta 70ºC inguruan aurkezten duela beira trantsizio tenperatura (Tg) eta 220ºC 
inguruan urtze tenperatura (Tm). Esterifikatutako g-PVAren kasuan aldiz, antzeman daiteke 
kristalinitatea desagertu egiten dela eta lortutako kopolimero berriak guztiz amorfoak direla. Beira 
trantsizio tenperaturari dagokionez, beherakada bat ematen da.  Tg-aren jaiste hau bolumen 
askearekin erlazionaturik dagoela suposatzen da. Izan ere alboko kateak txertatzean PVA-ren kate 
linealean, bolumen askea handitzen da eta horren ondorioz Tg-ren jaitsiera ematen da.  

 
Nahaskortasunaren azterketa 
Modifikatutako PVA ezaugarritu eta gero, poli(ε-kaprolaktonarekin) PCL nahastu eta beraien 

arteko nahaskortasuna aztertu da. Nahaskortasuna aztertzeko erabilitako lehen teknika, Ekorketa 
Diferentzialeko Kalorimetria (DSC) izan da eta Tg bakarraren irizpidea hartu da kontutan 
nahaskortasuna baieztatzeko. 3 irudian ikus daiteke nahasteei egindako bigarren ekorketa, eta bertan 
argi eta garbi bi Tg bereizten dira. Hala ere ikus daiteke esterifikatutako laginen Tg-an mugimendu 
bat ageri dela, hau da, Tg-a 20ºC inguru ezkerrerantza desplazatua aurkitzen da. Beira trantsizio 
honen mugimenduak nahaskortasun partziala iradokitzen du. Hori baieztatu ahal izateko, indar 
atomikodun mikroskopioarekin laginen gainazaleko morfologia aztertu da. Horretarako nahasteekin 
lodiera txikiko filmak prestatu dira. 4 irudian goikaldean ikus daiteke, PVA/PCL sistemarentzat 
lortutako garaiera eta faseko irudietan fase banaketa argi eta garbi antzematen dela. Ikus daiteke 
PCL-a egoera kristalinoan aurkezten dela (zonalde marroia), izan ere giro tenperaturan bere Tg-aren 
(-60ºC) gainetik aurkitzen gara eta kristaltzeko ahalmena du.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Irudia. a) gVA/PCL sistemarentzako DSC bitartez lortutako bigarren ekorketa. b) AFM 
bitartez nahaste ezberdinentzako (50/50 pisuan) lortutako garaiera (ezkerreko) eta faseko 
(eskuineko) irudia.  

 

 
 

PVA/PCL 

VAGA24/PCL 

VAHA14/PCL 
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Bestalde zonalde zuriak PVA-ren faseari dagozkionak dira. Aldiz, modifikatutako PVA/PCL 
sistemetan ikus daiteke nahiz eta fase banaketa gertatu, barreiatutako fasearen tamaina txikiagoa 
dela. Adibidez, hidroxibutirikoarekin modifikatutako PVA-ren kasuan, nabarmen jaisten da PVA-
ren faseen tamaina, beraz suposa daiteke nahaskortasun partziala dagoela. Gainera emaitza hauek 
bat datoz Ekorketa Diferentzialeko Kalorimetrian lorturako datuekin. Beraz pentsa daiteke, PVAri 
egindako modifikazio kimikoarekin nahastearen bateragarritasuna hobetzen dela.  

Ondorioak 

Poli (binil alkohola) azido laktikoarekin ongi esterifikatu da, baita glikolikoarekin eta 
hidroxibutirikoarekin ere. Erresonantzia Magnetiko Nuklearrarekin ezaugarrituak izan dira 
sintetisatutako kopolimero berriak, eta ikusi da ordezkapen maila % 12 eta % 42 tartean kokatzen 
dela, eta kasu guztietan kopolimeroen izaera ausazkoa dela. Kopolimeroen trantsizio termikoei 
dagokionez, Tg-aren beherakada eta kristalinitatearen desagerpena antzeman dira. Bestalde, 
nahasteei dagokienez, g-PVA/PCL sistema DSC eta AFM bitartez aztertua izan da eta bi 
tekniketatik lortutako emaitzak bat datoz, hots, bateragarritasuna hobetu dela iradoki daiteke; izan 
ere DSC-ko ekorketetan Tg-aren lekualdatze bat antzematen da eta AFM-ko irudietan barreiatutako 
faseen tamainaren txikitzea baieztatzen da.  
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Laburpena. Material polimerikoak konformatu eta gero oreka termodinamikotik urrun daude eta 

oreka termodinamikorantz joateko joera dute zahartzapen fisikoa deritzon efektua ematen dela 

medio, non polimero-egituraren lasaikuntza gertatzen baita. Makromolekulen egonkortze-prosezu 

honetan, materialaren propietate makroskopikoak (zurruntasun mekanikoa, iragazkortasuna…) 

aldatu egiten dira, polimeroen egonkortasuna nabarmen mugatuz. Beraz, zahartzapen-abiaduraren 

murrizpena berebizikoa izaten da iraupen luzeagoko materialak lortu nahi badira. Konfinamendua 

izeneko efektuak polimero-kateek beren mugikortasuna murriztea eragiten du, zahartzapen fisikoa 

mugatzen delarik. Polimeroen egituraren lasaikuntza nabarmen murrizteko ahalik eta gainazal-

azalera handienak dituzten zuntzak erabili daitezke. Karbono nanotutuek, daukaten gainazal-azalera 

erlazio handiak direla eta, zahartzapena murrizteko osagai ezinhobea dirudite. Lan honetan Poli (L-

laktida)ren zahartzapena murrizteko asmoz karbono nanotutuak (KNT) polimero matrizean 

homogeneoki barreiatzea eta nano-egituradun konpositeak lortzea  proposatzen da. 

 

Sarrera 

 

Material polimerikoak konformatu eta gero, polimeroaren hozte-abiaduraren eta berrantolaketa-

gaitasunaren arteko oreka ezak (konformazio aldaketa motelen ondorioz polimeroa bizkor hoztean, 

honek ezin du bere bolumen-murrizpena atzerapenik gabe jarraitu) konformazio “izoztuak” 

eragingo ditu, non lortutako materiala oreka termodinamikotik urrun egongo den; hau da, izaera 

metaegonkorra edukiko du. Material honek, tenperatura berean dagoen eta egoera egonkorra duen 

polimeroa baino bolumen espezifiko, entalpia eta entropia handiagoa dauzka. Hala ere, polimeroak 

denborarekin egoera gutxieneko energia eta bolumena lortzeko joera edukiko du.  Egonkortasun 

termodinamiko hau konformazio-egituraren lasaikuntza dela medio lortzen da eta zahartzapen fisiko 

esan ohi zaio [1-3]. Polimero-kateen egonkortze-prozesu honetan, materialaren zurruntasun 

mekanikoa, hauskortasuna, iragazkortasuna, izaera optikoa…bezalako propietate makroskopikoak 

denborarekiko aldakorrak dira [4-6], material hauen egonkortasuna mugatuz. Lortutako materialak 

denboraren menpeko propietateak dituenez, zahartzapen fisikoak polimeroen bizi-iraupena muga 

dezake. 

Poli (L-laktida) (PLLA) polilaktida familiako polimero kristalkor garrantzitsuena da eta 

medikuntzarako eta jaki-ontzi eta bilduki ekologikoetarako erabilpenak ditu [7]. Ingurumenarentzat 

kaltegarria ez den termoplastiko honek petrolioan oinarritutako polimeroak ordezka ditzake hainbat 

erabilpenetan. PLLA-ren  beira-trantsizio tenperatura 55-62 ºC tartean aurkitu ohi da. Giro-

tenperaturan erabiltzen denean sortutako egituraren lasaikuntza azkarrak bere bizi-iraupenaren 

murrizketa dakar. Beraz, zahartzapen-abiadura mugatzea berebizikoa da iraupen luzeagoko 

materialak lortu nahi badira. 

Polimeroetan ematen den egituraren lasaikuntza konfinamendua izeneko efektuaren bidez 

murriztu daiteke [8-10]. Izan ere, konfinaturik dauden polimero-kateek mugikortasun-galera bat 

jasaten dute eta zahartzapena motelago ematen da. Konfinamendu efektu hau polimeroei izaera 
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nanometrikodun sendotze elementuak erantsiz lor daiteke. Izan ere, gainazal-azalera handiak 

dituzten zuntzak erabiliz matrize/zuntz fasearte azalera handiak lortuko dira, fasearte hauetan 

ematen diren elkarrerakintzek polimero-kateen mugikortasuna nabarmen oztopatuko dutelarik 

Beraz, karbono nanotutuek daukaten gainazal-azalera erlazio handiak direla eta (1.000 m
2
/g inguru), 

KNT-ek polimeroetan oinarrituriko material nanokonposatuen zahartzapen prozesua murrizteko 

osagai ezinhobea dirudite. Lan honetan Poli (L-laktida)ren zahartzapena murrizteko asmoz eta 

hipotesi bezala, karbono nanotutuak polimero matrizean homogeneoki barreiatzea eta nano-

egituradun konpositeak lortzea  proposatzen da. 

 

Atal esperimentala: Materialak eta teknikak 

 

Lan honetan Biomer etxeko PLLA erabili da, bere pisu molekularra zenbakian 153.000 g/mol eta 

masan 211.000 g/mol direlarik. Bere beira-trantsizio tenperatura (Tg) eta urtze tenperatura (Tm) 57 

ºC eta 170 ºC dira hurrenez hurren. Sendotze-zuntz moduan horma anitzeko karbono nanotutuak 

(HAKNT, MWCNT ingelesez) erabili dira (Arkema etxeko Graphistrenght
TM

 C100 

erreferentziadunak). Nanotutu hauen diametroa 10-15 nm eta luzera 0,1-10 µm tartean aurkitzen da, 

beraien BET gainazal-azalera 229 m
2
/g izanik.  

Laginak prestatu aurretik, lehengai komertzialek dakarten hondar-hezetasuna guztiz kentzeko, 

bai polimeroa bai karbono nanotutuak 15 orduz labe batean eduki dira (40 eta 120 ºC-tan hurrenez 

hurren). Lan honetan, nanotutuen sakabanaketa egokia lortzeko urtze-nahaste teknika erabili da. 

Modu honetan, hasierako materialak neurri egokietan nahastuz % 0, % 0,75, % 1,25, % 2,5, % 4 eta 

% 5 (pisuan) HAKNT kontzentraziodun nanokonpositeak Brabender Plasticorder PL2000 tresnaren 

bidez prestatu dira. 200 ºC-tan urturik dagoen polimeroa nanotutuekin 5 minutuz nahastu da 50 bira 

minutuko abiadurarekin. Ondoren, nahasteak 1.000 µm lodieradun xafletan konformatu dira 

konpresio bidezko moldekatzearen bitartez (3 minutuz 240 MPa presioa ezarriz). Jarraian, urturik 

dauden nanokonposite-xafla laginak uretan sartuz tenplatu dira. Horrela, laginak beira-trantsizio 

tenperaturatik behera jarraian hozten dira, ia guztiz amorfoa den materiala lortuz. 

Biokonposite hauen zahartzapen fisikoa ezaugarritzeko ekorketako kalorimetria diferentziala 

(DSC, ingelesez), entsaiu dinamiko-mekanikoa, trakzio saiakuntzak eta transmisioko mikroskopio 

elektronikoa (TEM, ingelesez) erabili dira. TA Instruments etxeko DSC Q200 DSC-aren bidez 

nanokonposatuen entalpia-lasaikuntza zinetikak aztertu dira. Trakzio saiakuntzaren (Instron 5565 

makinan 5 mm/min abiaduran eta 21 ºC-tan, UNE-EN ISO 527-3:1996 arauari jarraiki) 

laguntzarekin zahartzapen fisikoak nanokonpositeen propietate mekanikoetan dituen efektuak 

behatu dira. Azkenik, nanotutuen barreiaketa polimeroaren baitan 150 nm lodieradun laginak 

Philips etxeko CM120 Biofilter transmisioko mikroskopio elektronikoaren (TEM) bidez ikertu da. 

 

Emaitzak eta eztabaida 

 

PLLA/HAKNT konpositen entalpia-lasaikuntza zinetikak ekorketako kalorimetria 

diferentzialaren bidez aztertu dira. Modu honetan, karbono nanotutuen presentziak polimero-kateen 

mugikortasun molekularrean duen eragina zehaztu dezakegu. 1. Irudian ageri den bezala, laginak 45 

ºC-tan (~Tg-12 ºC) 10, 20, 30, 150 eta 800 minutuz zahartzatu dira. PLLA hutsarentzat, 

zahartzapen-denbora (ta) 10 minututik 800 minututara handitzearekin batera entalpia-lasaikuntza 

0,496 J/g-tik 3,923 J/g-tara handitzen da. Polimero-egitura oreka termodinamikorantz doan heinean, 

egoera gutxieneko energia eta bolumena lortzeko joera edukiko du. Horrela, beira-trantzisioa 

gainditzeko energia gehiago beharko da, mutur endotermiko handiagoak eta beira-trantsizio 

tenperatura altuagoak emanez [11]. Fenomeno hau polimeroan bertan eskuragarri dagoen bolumen 

askearen (tamaina molekularreko hutsuneak, free volume ingelesez) murrizpenaren ondorio da. Izan 

ere, polimeroen super-egitura makromolekularra dela eta, bolumen askearen izaerak baldintzatzen 

du hein handi batean bertan ematen den mugikortasun molekularra. 
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1. Irudia. Denbora desberdinetan zahartzaturiko PLLA/HAKNT % 4 nanokonposatuari dagozkion DSC ekorketak.  

 

Modu kuantifikatu batean polilaktida-kateen mugikortasun molekularra determinatzeko, 

nanokonposatuen entalpia-lasaikuntza tasa (βH) honela kalkulatu da:  

 

  ( )
aTqqa

H
H

t
,, 21

log









∂
∂= δβ                                                                                                             (1) 

 

non q1 hozte-abiadura (30 ºC/min), q2 berotze-abiadura (10 ºC/min), Ta zahartzapen tenperatura (45 

ºC), ta zahartzapen denbora eta δH entalpia-lasaikuntza diren. Balio hauek 1. Taulan agertzen dira 

eta nanokonposatuan bertan dagoen polimero-frakzioarekiko (1-WKNT) normalizatu dira. 

Lortutako emaitzek adierazten dutenez, konposatuek PLLA hutsa baino zahartzapen motelagoa 

agertzen dute, karbono nanotuten % 2,5 presentziarekin entalpia-lasaikuntza tasa % 25-a murriztuz. 

PLLA-ri nanotutu gehiago erantsiz, ordea, entalpia-lasaikuntza tasa zertxobait handitzen da. Datu 

hauen arabera, polimero/nanotutu faseartean ematen diren elkarrekintzek polimero-kateen 

mugikortasuna oztopatzen dute, murrizpen topologikoak ezarriz [9,10]. Horrela, PLLA hutsaren 

polimero-egituraren lasaikuntzan ematen diren mekanismo-molekularrak aldatu egiten dira, izan 

ere, KNT kontzentrazio txiki batekin polimero-kateak PLLA-nanotutu fasearteen “itsatsi” egiten 

dira, zahartzapena motelduz. Kontzentrazio altuetan sakabanatze arazoak ematen diren heinean, 

nanotutuak agregaturik agertuko dira, eta honekin batera polimero-kateentzat eskuragarri dauden 

fasearteen kopurua murriztuko da, KNT hauek polimeroaren zahartzapen fisikoa moteltzeko duten 

eraginkortasuna txikituz. 

 
1. Taula. Nanokonposatuen entalpia-lasaikuntza tasa (βH) KNT kontzentrazioaren arabera. 

HAKNT % βH (J/g) 

0 1,849 ± 0,026 

0,75 1,641 ± 0,015 

1,25 1,399 ± 0,017 

2,5 1,386 ± 0,002 

4 1,457 ± 0,003 

5 1,485 ± 0,015 

 

Polimeroaren egonkortze-prozesu honetan zahartzapen fisikoak PLLA/KNT biokonpositeen 

propietate makroskopikoetan eragiten dituen aldaketak trakzio saiakuntzaren bitartez ikusi dira. 2. 

Irudian 45 ºC-tan zahartzaturiko PLLA hutsa eta PLLA/KNT % 1,25 sistemen tentsio-deformazio 

kurba esperimentalak ageri dira. Lagin denek portaera lineala erakusten dute deformazio txikitan, 

gero tentsioa era ez-lineal batean isurpen punturarte hasten delarik. Azkenik, laginen etendurak 

deformazio-prozesuaren amaiera eragiten du. Bi sistemek zahartzapenarekiko berdintsu aldatzen 

dituzte bere propietate mekanikoak, hau da, Young-en modulua handitzearekin batera laginen 
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deformakortasuna txikitzen da. Hala ere, dudarik gabe aldaketa hauek polimero hutsean askoz 

nabariagoak dira. Horrela, laginak 6.100 minutuz zahartzatuz, PLLAren modulua 974 MPa-tik 

1.085 MPa-tara handitzen den heinean, nanotutuekin sendotutako konpositearen modulua 1.054 

MPa-tik 1.119 MPa-tara handitzen da. Gauza bera gertatzen da haustura-deformazioarekin; izan ere 

PLLA hutsa 6.100 minutuz zahartzatuz bere haustura-deformazioa % 47,9-tik % 9,4-ra murrizten 

den bitartean, konposatuaren kasurako % 9,3-tik % 8,7-ra txikitzen da. Datu hauek adierazten duten 

bezala nanotutuen presentziak zahartzapen-prozesua moteldu egiten dute, konpositeetan ematen 

diren propietate makroskopikoen aldaketak txikiagoak direlarik 
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2. Irudia. Zahartzaturiko PLLAren (ezkerra) eta % 1.25 nanokonpositearen (eskuma) tentsio-deformazio kurbak. 

 

Zahartzapen-prozesua hobeto ulertzeko eta lortutako datuen baliagarritasuna baieztatzeko 

nanotutuen barreiaketa polimero matrizearen baitan transmisioko mikroskopio elektronikoaren 

bidez behatu da. 3. Irudian agertzen den bezala, begibistakoa da kontzentrazio guztientzako 

nanotutuak PLLAan ausaz sakabanaturik daudela. Kontzentrazio baxuetan KNT hauek indibidualki 

banaturik dauden bitartean, kontzentrazio altuetan nanotutu hauek agregaturik aurkitzen dira (ikus 

3c Irudia). KNT gutxi daudenean, nanotutu bakoitzak azalera handia eskaintzen du polimero kateak 

bertan ainguratu daitezen, baina nanotutu kontzentrazioa handitu ahala, agregazio efektuak direla 

eta KNTek eskuragarri daukaten azalera murriztu egiten da [12], zahartzapen fisikoa moteltzeko 

duten eraginkortasuna nabarmen txikitzen delarik. Horrela, kontzentrazio kritiko bat agertzen da 

non polimero/nanotutu fasearte maximoa agertzen den, eta beraz, nanotutu hauen efizientzia 

zahartzapen-prozesua atzeratzeko handiagoa den. Aldez aurretik DSC eta trakzio saiakuntzetatik 

lortutako datuek adierazi bezala, kontzentrazio kritiko hau % 1,25-eko dela baieztatu da. 

 

   

a) b) 
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3. Irudia. KNT sakabanaketa erakusten duten TEM argazkiak %0.75 (a), %1.25 (b), %2.5 (c) eta %4 (d) KNT-rako. 

 

Ondorioak 

 

Lortutako propietate makroskopikoak denboraren menpekoak direnez, zahartzapen fisikoak 

polimeroetan oinarrituriko osagaien bizi-iraupenaren murrizketa dakar. Beraz, etorkizunean eman 

daitekeen aplikazioetarako berebizikoa suertatzen da polimeroaren egituraren lasaikuntza moteltzea 

edota guztiz deusestea. Horrela, lan honetan Poli (L-laktida)ren zahartzapen-portaera hobetzeko 

karbono nanotutuak polimero matrizean barreiatzea eta nano-egituradun konpositeak lortzea  

proposatu da. Zahartzapen fisikoa metodo termiko eta trakzio saiakuntzen bidez jarraitu egin den 

bitartean, material konposatuaren nano eta mikroegitura mikroskopio elektronikoaren bidez behatu 

da. Nanotutuen presentziak PLLAren zahartzapena moteltzen dutela frogatu da. Nanotutuen 

agregazio efektuak direla eta, % 1,25eko kontzentrazio kritiko bat ematen da non polimero/nanotutu 

fasearte maximoa agertzen den, eta beraz, nanotutu hauen efizientzia zahartzapen-prozesua 

atzeratzeko. Orokorrean, lortutako datuek erakusten duten bezala material nanoegituratuen garapena 

estrategia aproposa da polimeroek eskaintzen dituzten hainbat ahultasun hobetzeko. Era honetan 

material konposatuen hainbat propietate geure neurritara aldatu ahal izateko ahalmenak berebiziko 

garrantzia edukiko du etorkizunean izan dezaketen ekarpenentzat. 

 

Eskerrak 

 

Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateak “Doktore berriak kontratatzeko eta horiek Doktorego 

Ondoko prestakuntza-programetan sartzeko” laguntzen bidez finantzatu du. 
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Laburpena. NiMnGa forma-memoriadun aleazio ferromagnetikoa aztertu da artikulu honetan. 

Bere transformazio martenzitikoaren tenperatura eta Curieren tenperatura determinatzeko DSC eta 
neurketa magnetikoak burutu dira, tenplatu berri eta suberatutako laginean. Honela tenple honek 
sortzen duen desordena atomikoak transformazio tenperaturetan duen eragina behatu da. 
Konposizioren eragina aztertzeko neurketa hauek guztiak konposizio desberdineko bi laginetan 
burutu dira. Hutsune atomikoen kontzentrazioa neurtzeko. PALS neurketak egin dira tenplatu 
berriko eta suberaketa desberdinak pairatu dituen bi laginetan. Neurketa hauek hutsuneen difusio 
eta biordenaketaren arteko erlazioa badagoela adierazten dute.  

Sarrera 
Forma-memoriadun aleazio ferromagnetikoak [1] material adimentsuen barne kokatzen dira. 

Hauen propietateak direla eta material hauek erabilera teknologiko handiak izan ditzakete: 
industrian, aldi berean sentsore eta eragile modura lan egin dezaketelako eta baita ere osasunaren 
alorrean, forma berreskuratzeko duten propietatea dela eta [2-3]. Forma-memoria fenomenoaren 
oinarrian transformazio martensitikoa dago. Hau karakterizatzeko hainbat neurketa egin dira lan 
honetan:DSC (neurketa kalorimetrikoak), neurketa magnetikoak eta Positroi-Deuseztapenaren Bizi-
denbora Espektroskopia (PALS, ingelesez [2]) teknika. Azken hau material hauetan egon 
daitezkeen hutsune atomikoak neurtzeko erabili da. Neurketa hauek guztiak tratamendu termiko 
desberdinak eginda burutu dira. Tenpleak goi tenperatura batetik lagina azkar hoztuz egiten da. 
Honek gai tenperaturako egoera izozten du. Suberaketetan lagina mantso berotu eta hozten da. 
Tratamendu termiko hauek Mn eta Ga atomoen posizioak aldatzen dira, hau da ordena gutxitu 
egiten da. Beraz tratamendu termiko hauek, tenplatuek eta suberaketek, lagina era kontrolatu batean 
desordenatzeko erabili daitezke. Ordena-aldaketek  aleazioaren propietateetan eragiten duen 
aldaketak behatu dira. Neurketa hauekin aleazioaren propietateak eta hutsuneen jokaera aztertu dira. 

 
Esperimentala. Ni2MnGa polikristalinoko laginak elementu puruak urtuz egin dira argonezko 

atmosfera babesle batean. Laginak 24 orduz 1.000 ºCtan mantendu ziren homogeneizatzeko. Lagin 
hauetatik puzka txikiak ebaki dira DSC eta neurketa magnetikoentzat. Tratamendu termikoak 
sortzen duen desordena aztertzeko lagina 900 ºCra suberatu da 30 minutu eta gero ur hotzean 
tenplatu da labe bertikal batean. DSC (Differencial scanning calorimetry) neurketak burutu dira 
laginaren transformazio tenperaturak neurtzeko. DSC neurketak argoizko atmosfera babeslepean 
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egin dira. Neurketa hauek 10 ºC/min beroketa/hozketa abiaduran burutu dira. Neurketa 
magnetikoetan laginak tratamendu termiko bera pairatu dute. 

Positroiaren bizi-denboren neurketentzat sistema azkar bat erabili da 240 ps-ko erresoluzio 
funtzioa eta 22Na iturri erradiaktiboa. Espektro bakoitzak 1,6 miloi kontu baino gehiagoko 
estatistika dauka. Lagina beti giro tenperaturan neurtu da. Lehenengo puntua lagina tenplatu berriko 
egoerari dagokio. Gero lagina tenperatura finko bateraino berotu eta berriro hoztu da 10 ºC/min 
abiaduran berriro ere giro tenperaturan neurtzeko. Beraz, grafikoan agertzen den tenperatura 
suberaketa tenperatura da. 
 

Mikroskopia elektronikozko irudiak. Laginaren propietate mikroestrukturalak behatzeko 
mikroskopio elektronikoa erabili da irudiak lortzeko. 1. Irudian N1 lagina ikus daiteke, lagina 
polikristalinoa dela baieztatzen da. Kristal hauetako bakoitza ehun mikra ingurukoa delarik. Kristal 
bakoitzaren barruan ikus daitezken marrak eremu kristalografiko desberdinen arteko mugei 
dagokie, maklak. Hauek dira memoriadun aleazioen propietateen erantzule. Hauek giro 
tenperaturan ikusi ahal izateak N1 lagina martensita egoeran dagoela baieztatu da. 

 

 
1. Irudia.  N1 laginaren irudia 100 aldiz handiagotuta.  

 
EDX neurketak. Lan honetan bi lagin desberdin aztertzen dira, M1 eta N1 laginak. Hauen 

konposizio kimikoa neurtzeko EDX (Energy Dispersion X-ray spectroscopy, ingelesez) erabili da. 
1. Taulan ikus daiteke neurketa hauetan bildutako datuak. Baita ere e/a zenbakia ikus daiteke. 
Honek esaten digu zenbat balentzi elektroi dituen lagin bakoitzak atomoko. Nikelak (Ni) 10 balentzi 
elektroi ditu, Manganesoak (Mn) 7 eta Galioak (Ga) 3. Zenbaki hau erabat erabakigarria da 
laginaren propietateetan.  

1. Talula. M1 eta N1 laginen konposizioa ehunekoetan eta e/a parametroa. 
 Ni Mn Ga e/a 

M1 50,1 27,8 22,2 7,62 
N1 51,6 29,3 19,1 7,78 

 
DSC neurketak. DSC neurketak burutu dira transformazio martensitiko tenperaturak eta 

Curieren tenperatura neurtzeko. 2. Irudian M1 laginaren DSCa ikus daiteke. 20 ºC inguruan ikus 
daitekeen piko endotermikoa martensitatik austenitarako transformazio estrukturalari dagokio. 80 
ºC inguruan ikus daitekeen ukondoa Curieren tenperaturarekin lotu dezakegu. 250 ºC eta 350 ºC 
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tartean ikus daiteken piku exotermikoa prozesu itzulezinari dagokio. DSCren lehenengo beroketan 
bakarrik ikus daiteke. Lagina mantso hozten denean ez da agertzen. Beraz tenplatuan  agertzen den 
desordena atomikoari dagokio. Birordenatze atomikoak eragina dauka transformazio 
martensitikoaren tenperaturan [5]. Neurtutako laginetan 10 ºC inguru igotzen da behin lagina 
suberatuta.  

N1an DSCa antzerakoa da baina transformazio tenperaturak oso desberdinak dira. 
Transformazio martensitikoaren tenperatura 167 ºC da tenplatu berria den laginean. Datu hauek 
guztiak 2. Taulan biltzen dira. 

Momentu magnetikoa.  Curieren tenperatura neurtzeko laginaren momentu magnetikoa 
neurtzen da tenperaturaren funtzioan. 3. Irudian ikus daiteke nola tenperatura jaistean momentu 
magnetikoa zero izatetik balio maximo batera igotzen den. Tenperatura hau Curieren tenperatura da. 
M1 laginarentzat Curieren tenperatura 85 ºC inguruan dago. Hau DSCan lortutako emaitzarekin 
bateragarria da. Tenperatura gehiago jaistean momentu magnetikoaren beste jaitsiera bat ikus 
daiteke, hau Ms transformazio tenperaturari dagokio, austenitatik martensitara. Tenperatura berriro 
igotzean momentu magnetikoaren balioa desberdina da (histeresia dago) eta martensitatik 
austenitarako transformazio tenperatura, As, desberdina dela ikus dezakegu. Neurketa hauek 
tenplatu berriko eta suberatu osteko laginetan burutu dira. Emaitzek 2. Taulan daude bilduta. 

Transformazio tenperaturak. 3. Taulan transformazio tenperatura guztiak bildu dira. 
Konfirmatu egiten da suberatzea laginak pairatzen duen birordenatze atomikoaren eraginez bai 
transformazio martensitikoaren tenperatura bai Curieren tenperatura gora egiten dutela.  

Baita ere nabarmentzekoa da transformazio martensitikooaren tenperatura e/a parametroarekin 
duen erlazioa: gero eta e/a handiagoa orduan eta transformazio tenperatura handiagoa. 

2. Taula. M1 eta N1 laginen konposizioa eta e/a parametroa. 
 Ap(ºC) tenplatu Ap(ºC)suberatuta Tc(ºC)tenplatu Tc(ºC)suberatuta 

M1 19 35 86 102 
N1 167 179 57 76 

 
 

 
2. Irudia. M1 laginaren DSC. 
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3. Irudia. Momentu magnetikoa tenperaturaren funtzioan M1 laginarentzat, igoeran eta jaitsieran. Argi ikus daiteke 
Curieren tenperatura 85 ºC inguruan eta jeitzierako transformazio martensitiko tenperatura Ms

 
eta igoerako 

transformazio tenperatura As.
  

Positroi neurketak. Birordenazio atomikoa egon dadin difusio atomikoa egon behar da. Mn-ko 
atomo bat Ga-ko posizio batean badago bere posiziora joateko mugitu egin behar da, esate baterako. 
Difusio hau gerta dadin hutsuneak beharrezkoak dira, atomoz inguratutako Ga-ko posizioan dagoen 
Mn-ko atomo bat ezingo da mugitu beste atomoz erabat inguratuta badago (interstizialak sortzeko 
energia oso handia da egitura hauetan). Hutsune bat alboan badauka ordea erraz mugi daiteke. 
Ondorioz birordenatzea hutsuneekin erlazio estua dauka. PALS teknika ezin hobea da hutsuneak 
neurtzeko.   

 4. Irudian positroien batez besteko bizi-denbora ikus daiteke N1 eta M1 laginentzat. Zenbaki 
honek hutsune kontzentrazioa neurtzeko balio du. N1 laginaren kasuan hasierako balioa 185 
pikosegundutakoa da eta espektroa ezin da azpi- konponenteetan banatu. Balio hauek metalen 
hutsunetan neurtzen direnak dira [6]. Honek pentsarazten digu hasiera batean laginak hutsune asko 
dituela. 350 ºC eta 450 ºC tartean positroien bizi-denbora bera egiten du hasierako 185 
pikosegunduko baliotik 160 pikosegunduko baliora. Jaitsiera honetaz gain espektroa bi azpi-
konponenteetan bana daiteke. Honek adierazte du hutsune  kopuru handi bat laginetik desagertu 
dela. Hau da, hutsuneen difusio tenperaturarekin bat dator jaitsiera tenperatura tarte hau. Emaitza 
honek zentzuzkoa da. Lagina berotzean hutsune termikoak sortzen dira. Lagina tenplatzean, hau da 
azkar hoztean, hutsuneek ez dute laginatik desagertzeko denborarik eta “izoztuta” geratzen dira 
laginean. Tenperatura gero eta handiagoetan suberatzerakoan hutsuneei mugitzeko eta laginetik 
desagertzeko energia ematen zaie. Hau DSCan ikus daitekeenarekin bateragarria da. Hutsuneak 
mugitzen asten direnean topatzen duten desordenatutako atomoak ordenatzen laguntzen dute. 

M1 laginean joera era bat bestelakoa da. Positroien bizi denbora apur bat jaitsi eta berriro 
igotzen da. Honek adierazten du hutsuneen kontzentrazioa beti altua mantentzen dela.  
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Hutsuneek era desberdin batean difunditzen direla M1 eta N1 laginetan emaitza era bat 
interesgarria da. N1 eta M1 laginek transformazio tenperatura desberdinak eta e/a erlazio 
desberdinak dute. Honegatik dira desberdinak N1 etaM1 laginak. N1 laginean transformazio 
martenzitikoaren tenperatura Curieren tenperaturaren gainetik dago eta M1 laginean alderantziz, 
honek era bat desberdin egiten ditu N1 eta M1 laginak, eta honegatik da interesgarriak bi hauek 
neurtzea. Positroien neurketek adierazten dute transformazio tenperaturetan ez ezik hutsuneetan ere 
desberdinak direla lagin hauek. Diferentzia hauek guztiak hutsuneen difusioarekin erlazioren bat 
eduki dezaketela suposatzen du.  

 
 

 
4. Irudia. M1 eta N1 laginen positroien bizidenbora suberaketa tenperaturarekiko. 

 

Ondorioak 
Lan honetan NiMnGa memoriadun aleazio ferromagnetikoa aztertu da. Aleazio honen egitura 

behatzeko mikroskopia elektronikoa erabili da. Bere propietateak determinatzen dituen 
transformazio tenperaturak neurtu egin dira DSC eta neurketa magnetikoak erabiliz.  

Tenplatze prozesuan sortzen den desorden atomikoak transformazio tenperaturak aldatzen 
dituela baieztatu dugu. 

Konposizioak era lazgarri batean transformazio tenperaturak aldatzen dituela konfirmatu da M1 
eta N1 bi laginak alderatuz. 

Birordenatze prozesua difusio atomikoarekin lotuta dagoenez eta hau hutsuneekin PALS 
teknika erabili da hutsuneen eboluzioa behatzeko. 

M1 eta N1 laginetan hutsuneen jokaera era bat desberdina dela baieztatu da. Honek 
transformazio tenperatura eta hutsune kontzentrazioa erlazionatuta egon daitezkeela adierazten du.  
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Laburpena. Poli(L-laktida)(PLLA), poli(ε- kaprolaktona) (PCL) eta poli(L-laktida-co-ε-

Kaprolaktona) (PLCL) polimeroen azterketa termoerreologikoa burutu da lan honetan, Han eta 

Lem-en gainezarpen printzipioa jarraituz. Azterketa honen bitartez polimero hauen mikroegitura 

edo fase egitura eta urtze-izaeraren arteko erlazioari buruzko informazioa jaso da. PCL eta PLCL-ek 

ez dute konplexutasunik aurkeztu; aitzitik, PLLA, kristalen presentzia dela eta, sistema konplexu 

bat balitz bezala azaltzen da. 

Sarrera 

Azken urte hauetan polimero biodegradakorren presentzia medikuntzarako aplikazioetan asko 

handitu da. Polimero hauen artean poliester alifatikoek, hala nola, poli(laktida) (PLA) edo 

poli(kaprolaktona) (PCL) polimeroek, bultzada handia jasan dute. Izan ere, material hauek hainbat 

aplikazio ezberdinetarako erabilgarriak izan daitezke, adibidez, jostura biodegradakorren edota 

inplante bioirentsigarrien diseinuan edota medikamentu askapen kontrolaturako dispositiboetan. 

 

Hala eta guztiz ere, polilaktiden hauskortasunari datxekion arazoa dela eta, PLA-tik eratorritako 

kopolimeroen sintesia garrantzizko alorra bihurtu da gaur egun. Kopolimero hauek lortzeko erabili 

diren monomeroen aukera zabala da. Hauen artean, ε-kaprolaktona (CL) erabil daiteke, polilaktida 

puruaren malgutasuna zein estabilitate termikoa hobe ditzakeelako. Hain zuzen ere, poli-L-laktida 

(PLLA) eta poli(kaprolaktona) (PCL) polimero erdikristalinoen sintesian sortzen den poli(L-laktida-

co-ε-kaprolaktona) (PLCL) kopolimero malguak, ehun ingeniaritzarako hain interesgarriak diren 

zelula euskarri (scaffold) gisa erabil daitezke [1-4].  

 

Aipaturiko polimeroen erabilpena, aurkezten dituzten propietate fisiko, kimiko nahiz 

mekanikoen araberakoa izango da, mikroegitura aldaerekin eskuarki lotuta daudenak eta era berean, 

prozesaketa tenperaturarekin. Are gehiago, jakina da, polimeroek tenperaturaren menpeko fase 

eraldaketak jasan ditzaketela, adibidez, egoera urtu amorfo batetik egoera solido erdikristalino 

batera eta alderantziz. Beraz, prozesaketa tenperaturetan polimeroek daukaten izaera kontrolpean 

edukitzea garrantzizkoa da.  

 

Polimero sistemen konplexutasun termoerreologikoaren azterketa, mikroegitura eta urtze-

izaeraren arteko erlazioa deskribatzen duen metodo oso erabilgarria da [5]. Erabilitako metodoen 

artean ezagunenetakoa denbora-tenperatura gainezarpen (TTS) printzipioarena da. Tenperatura 

ezberdinek erlaxazio denbora guztietan eragin berdina dutela oinarritzat hartu eta erreferentzi 

tenperatura jakin batean master kurba bat irudika daiteke. Printzipio hau betetzen duten polimeroei 

termoerreologikoki simple deritze [6]. Hala ere, master kurba eraikitzeak dakarren datuen 
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estrapolazioa dela eta, askotan materialaren sinpletasuna aztertzeko orduan arazoak aurki daitezke. 

Honi aurre egiteko, Han eta Lem-ek metodo zehatzago bat proposatzen dute [7]. Kasu honetan, 

tenperatura ezberdinetan lortutako modulu elastikoen (G’) eta modulu likatsuen (G’’) datuak bata 

bestearekiko irudikatzen dira. Datu guztiak bat badatoz lerro bakarra osatuz, orduan materiala 

termoerreologikoki sinplea dela esan daiteke. Hain zuzen ere, metodo hau izan da lan honetan 

erabili dena. 

 

Aipatutako polimeroen mikroegitura eta urtze-izaeraren arteko erlazioaren azterketa 

interesgarria delakoan, ikerkuntza lan honen helburu nagusia PLLA, PCL eta konposizio zehatzeko 

PLCL kopolimero baten konplexutasun termoerreologikoaren azterketa gauzatzea izan da, neurketa 

erreologiko oszilakorren bitartez eta Han eta Lem-ek proposatutako metodoa jarraituz. 

 

Materialak eta Metodoa 

 

PLLA 94500 g/mol-eko eta 1,27-ko polidispertsitate indizearekin, PCL 74000 g/mol-eko pisu 

molekularrarekin eta 1,61-ko polidispertsitate indizearekin  eta 70/30 L-laktida/ ε-kaprolaktona mol 

konposizioa duen PLCL kopolimeroa 105000 g/mol-eko pisu molekularrarekin eta 1,68 

polidispertsitate indizearekin PURAC etxeak horniturikoak izan dira. 

 

Material hauen 1mm-ko lodiera duten plakak konpresio moldeaketa bidez lortu dira, 200 ºC, 80 

ºC eta 170 ºC-tan, kasuan kasuko. Horretarako, Polystat 200T (Schwabenthan) prentsa hidraulikoa 

erabili da. Behin plakak lortuta, ur hotzetan hoztu dira. 

 

Ekortze Diferentzialeko Kalorimetria (DSC) saiakuntzak, indio eta zafiroz kalibratutako Q200-

DSC-an (TA Instruments) egin dira. Ekortzen abiadura 20 ºC/min izan da eta laginen pisua 5 eta 10 

mg tartekoa kasu guztietan. 

 

Konplexutasun termoerreologikoaren azterketa ARG2 erreometroan (TA instruments) 25 mm-

tako plater paraleloekin egin da.  Kasu guztietan, neurketa erreologiko oszilakorrak burutu dira 

tenperatura ezberdinetan eta erregimen linealean, G’ eta G’’ moduluak lortuz. 

 

Emaitzak eta Eztabaida 
PLLA, PCL eta PLCL-ren trantsizio termikoak 1.Irudian eta 1. Taulan azaltzen dira. PLLA eta 

PCL homopolimero erdikristalinoen kasuan, 180 ºC eta 60 ºC-tan zentraturiko urtze 

tenperaturarekin bat datorren gailur endotermiko bat agertzen da DSC kurbetan. Polimero bakoitzari 

dagokion kristaltasun maila 1. Ekuazioa aplikatuz kalkulatu da, non ∆Hu eta ∆Hk esperimentalki 

lortutako urtze eta kristalizazio entalpiak diren eta ∆Hm
º
 % 100 kristaldutako polimeroaren urtze 

entalpia teorikoa. PLLA-ren kasuan ∆Hu
º
 balioa 106 J/g-koa izan da [8] eta PCL-ren kasurako 139 

J/g-koa [9]. Aldiz, 1. Irudian ikus daitekeen bezala, PLCL kopolimeroak beira trantsizio tenperatura 

(Tg) bakarra aurkezten du 25 ºC inguruan. Emaitza hau aztertuz, PLCL-k egitura guztiz amorfoa 

duela ondorioztatu daiteke, kopolimeroa osatzen duten PLLA eta PCL polimero erdikristalinoek ez 

bezala. 

 

Xk = ∆Hu- ∆Hk /∆Hu
º
.                                                                                                                (1) 
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1. Taula. PLLA, PCL eta PLCL polimeroen ezaugarri termikoak. 

 
 Tg (ºC) Tk (ºC) ∆Hk (J/gºC) Tu (ºC) ∆Hu (J/gºC) Χk (%) 
PLLA 63,5 140 10,40 180,50 14,80 4 

PCL -60 - - 60,60 75 54 

PLCL 25,50 - - - - - 

 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

(c)

(b)

 

ex
o 

>

T (ºC)

(a)

 
 

1. Irudia. DSC termogramak (a) PLLA, (b) PCL eta (c) PLCL 

 

DSC-z lorturiko fase egituren eta propietate erreologikoen arteko erlazioa, polimero urtuek 

tenperaturarekiko duten dependentzia aztertuz gauzatu da. Horretarako, frekuentzia ezberdinetan eta 

tenperatura konstantepean neurketa oszilakorrak burutu dira. 2-4. Irudiek neurketa hauen emaitzak 

erakusten dituzte.  

 

PCL eta PLCL kopolimeroarentzat lortutako emaitzek termoerreologikoki sinpleak direla 

erakusten dute. Izan ere, Han eta Lem-ek proposaturiko grafikoan tenperatura ezberdinetan 

lortutako propietate erreologikoak, hala nola, G’ eta G’’, lerro bakarra osatzen dute 

tenperaturarekiko independenteak direla adieraziz. PLLA homopolimeroaren emaitzak ordea, 

kontrakoa adierazten du. 2.Irudia aztertuz gero, argi eta garbi ikus daiteke tenperatura ezberdinetan 

lortutako emaitzak ez direla gainezartzen beste bi kasuetan bezala. Beraz, PLLA-k izaera 

termoerreologiko konplexua duela ondorioztatu daiteke. Lerro bakarra ez osatzearen gaitasun galera 

sistema polimeriko heterogeneoekin eskuarki lotuta dago, hasiera batean PLLA 

homopolimeroarentzat espero ez zena. Hala ere, kontuan hartu beharra dago polimero honen urtze 

puntua 180 ºC-tan zentraturik dagoela eta neurketak egin diren tenperaturetan oraindik kristalen 

presentzia egon daitekeela. Beraz, ordenatutako mikrodomeinu hauen presentziak ondo azal dezake 

PLLA-ren konplexutasun termoerreologikoaren jokaera. 
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2. Irudia. Han eta Lem-en gainezarpena (G’’vs G’) PLLA homopolimeroarentzat 

 

10-2 10-1 100 101 102 103 104 105 106
101

102

103

104

105

106

 

G
'' 

(P
a)

G' (Pa)

 80ºC
 90ºC
 100ºC
 110ºC

 
 

3. Irudia. Han eta Lem-en gainezarpena (G’’vs G’) PCL homopolimeroarentzat 
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4. Irudia. Han eta Lem-en gainezarpena (G’’vs G’) PLCL kopolimeroarentzat 

 

Ondorioak 

Lan honetan, PLLA, PCL eta PLCL kopolimeroaren fase egituren ikerkuntza DSC eta teknika 

erreologikoen bitartez burutu da. Era berean, material hauen izaera termoerreologikoa Han eta Lem-

en printzipioa jarraituz aztertu da. PCL homopolimero eta PLCL kopolimeroak sinpletasun 

termoerrologikoa aurkezten dute, hau da, tenperaturarekiko independentzia. Aldiz, PLLA-ren 
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kasuan, neurketak egindako tenperaturetan oraindik urtu gabeko kristalen presentzia dela eta, izaera 

termoerreologiko konplexua aurkezten du. 
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Ale-mugen ingeniaritza altzairu herdoilgaitz austenitiko bati 
aplikatuta 
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1 CEIT eta Tecnun (Nafarroako Unibertsitatea), Manuel Lardizabal 15, 20018 Donostia 
aayunquera@ceit.es, bdjbadiola@ceit.es, caiza@ceit.es, 

Gako-hitzak: 18Cr9Ni3CuNbN altzairua, ale-mugen ingeniaritza, GBE, korrosioa, isurpen 
geldoa. 

 
Laburpena. Ale-mugen ingeniaritza (Grain Boundary Engineering, GBE) bitartez materialen 

propietateak hobe daitezke ale-mugen izaera manipulatuz. CSL baxuko frakzio handiak lor daitezke 
ale-mugen diseinua eta kontrola sustatuz. Horretarako lan honetan prozesaketa industrial bidez 
ekoiztutako 18Cr9Ni3CuNbN altzairu herdoilgaitz austenitiko bati tratamendu termomekanikoak 
egin zaizkio 5 – 15 % deformazioa aplikatuz eta ondoren 950 – 1.200 ºC tartean, denbora 
desberdinez,  suberaketa-tratamenduak eginez, deformazio-suberaketa deituriko metodologia 
bitarte.  Mikroskopia optikoa, eskanerrezko mikroskopia elektronikoa (SEM) eta EBSD (Electron 
Back Scattered Diffraction) teknika bidez prozesu-parametroen eragina aztertu, eta Σ3, Σ9, Σ27 
muga-moten frakzioa handitzen dela ikusi da. Horrekin batera, ale-tamaina ere handitu egiten da, 
Σ3 mugen arteko interakzioak sustatzen dituen mekanismoak direla medio.  Azkenik, altzairuaren 
ale-mugen banaketa berriak korrosiopeko propietateetan, nahiz tenperatura altuko isurpen geldoa 
(creep) bezalako propietate mekanikoan duen eragina aztertu da. Azken honi dagokionez, aurre-
deformazio baxu bat aplikatzeak duen eragina eta bigarren faseko partikulen disoluzio nahiz 
prezipitazioak duena aztertu da halaber.  

Sarrera 
Baldintza kritikoetan erantzun bikaina duten altzairu herdoilgaitz austenitikoen taldekoa da 

18Cr9Ni3CuNbN altzairua, zeina tenperatura (600 – 700 ºC) eta presio altuetan (80 MPa) lan 
egiteko erabiltzen den industria energetikoan; kalderen fabrikazioan esaterako [1]. Material hauei 
zerbitzuan korrosiopeko eta isurpen geldopeko erresistentzia altua eskatzen zaie. Zerbitzuko 
baldintza bortitzak direla eta, propietate hauek arriskuan gera daitezke: ale-mugen degradazioa, eta 
ondorioz, altzairuaren ale arteko haustura gertatuz. 

Ale-mugak mikroegituraren etenaldi eta gune heterogeneo kristalografiko lez onar daitezke non 
migrazioa, labainketa, solutuen segregazioa eta prezipitazioa eman daitezkeen [2]. Badira ale-muga 
batzuk propietate bereziak dauzkatenak, hau da, degradazio fenomenoak erdiesteko gai izanik “ale-
muga berezi” bezala ezagutzen direnak. Hauek CSL (coincidence site lattice) modeloaren bidez 
deskriba daitezke [3,4,5], zeinak ale-mugaren bi sareen arteko periodikotasuna adierazten duen. 
CSL baxukoak periodikotasun altuena eta beraz, propietate hoberenak dituztenak dira; berezienak 
Σ3-ak dira, makla izenez ere ezagutzen direnak [6]. 

Mikroegituran, ale-muga berezien portzentaje handitzea, Ale-Mugen Ingeniaritza (Grain 
Boundary Engineering, GBE) bidez lor daiteke [7,8,9]. Honek, ale-mugen egitura manipulatzen du 
beraien kristalografia aldatuz. GBE-a tratamendu termomekanikoen bidez aplikatzen da, hotzean 
aplikatutako deformazio batekin eta ostean suberaketa-tratamendu batekin. Deformazio-
kantitatearen arabera, GBE desberdinak ezagutzen dira; deformazio baxuen aplikazioa deformazio-
suberaketa taldean sailka daiteke [10]. Honen bitartez % 86 - 89-ko frakzioak lor daitezke [11,12]. 
Korrosioan hobekuntza nabarmenak lortu izan dira altzairu austenitikoetan, [17,13,14 ]. Dena den, 
isurpen geldoari (creep) dagokionez, ikerketa gutxiago ezagutzen da [15]. 

Lan honen bitartez, 18Cr9Ni3CuNbN altzairuan GBE-a aplikatu nahi da; ale-muga berezien 
frakzio altuak lortzeko eta baita Nb eta Cu-aren eragina GBE-an aztertzeko. Ale-muga bereziek 
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zerbitzuko propietateetan nola eragiten duten ere aztertu nahi da, bai korrosio, bai isurpen geldoa 
baldintzapetan. Eta azkenik, aurretiko deformazioak hotzean, korrosioan eta isurpen geldoan nola 
eragingo duen aztertu nahi da. 

Atal experimentala 

       1.150 ºC-tan solubilizatutako X10CrNiCuNb18-9-3 1.4907 (EN,TUV) altzairu industriala 
erabili da, 1. Taula.-n adierazitako tratamenduak aplikatuz. GBE-a, trakzio-saiakuntzen bidez 
burutu da, non materiala ijezketa-norabidean deformatu den % 5-10 arteko erredukzioekin. 
Ondoren, suberaketa-tratamenduak burutu dira (1.050-1.200 ºC). 
 

1.Taula. Altzairu solubilizatuan aplikatutako tratamenduak. 
Materiala Tratamendu termomekanikoak (GBE) 
 
 
Solubilizatutako 
altzairua 

% 5-eko erredukzioa: 5R 
% 15-eko erredukzioa: 15R 
% 5-eko erredukzioa + 1.050 ºC tan suberaketa, ½ h:  5R1050ºC-½h 
% 5-eko erredukzioa + 1.200 ºC-tan suberaketa, ½ h: 5R1200ºC-½h 
% 10-eko erredukzioa + 1.030 ºC-tan suberaketa, ½ h: 10R1030ºC-½h 

 
Zerbitzuko propietateen azterketarako, korrosio-saiakuntzak egin dira 700 ºC-tako 

sentsibilizazio-tratamendu bidez, eta isurpen geldoko saiakuntzak 700 ºC-tan 167 MPa-ko karga 
konstantepean egin dira. Materialaren karakterizaziorako mikroskopia optikoa eta Eskanerrezko 
mikroskopia elektronikoa erabili dira. Azken honi atxikituriko, Atzerabarreiatutako Elektroien 
Difrakzio Teknika, EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) ere aplikatu da. Ale-mugen mapak 
sortu dira, 1μm-tako pasua erabiliz. CSL baxuak identifikatzeko, Brandon-en irizpidea erabili da 
[3]: ∑3n (n ≤ 3) ale-mugen frakzioak kalkulatu dira eta baita, ∑3 muga-koherenteen frakzioak ere 
[16,17]. Bestalde, EBSD bidez, ale-tamaina, batezbesteko diametro baliokide bezala neurtu da.  

Emaitzak eta eztabaida 
Mikroegituraren aldaketa GBE bitartez. 1.Irudia.(a-d)-k solubilizatutako eta GBE-aren 

bidez aldatutako altzairuen mugen mapak erakusten ditu, EBSD-z lortuak. Ale-muga orokorrak 
(beltzez), CSL-baxuko mugak ∑3-tik ∑27-ra (grisez) eta ∑3-muga koherenteak (gorriz) ikusten 
dira. Ale-mugen banaketa uniformea da mikroegitura guztian, non CSL baxuko ale-mugak 
kurbatuak ikusten diren eta ∑3 ale-koherenteak ordea, lerro zuzenak osatzen. 1-e Irudian GBE-z 
lortutako SEM-eko mikroegitura bat erakusten da non CSL-baxuko ale-mugek mikroegitura 
gurutzatua sortzen duten. GBE bidez, % 5-eko erredukzioa aplikatzen denean, 1.050 ºC-tako 
tenperaturak eragin baxua du mikroegituran; 1.200 ºC-tan ordea, mikroegituraren aldaketa 
nabarmena da: ale-muga berezi asko sortu eta ale-tamaina ere handitu da. Deformazio altuago 
batek, % 10-eko erredukzioak alegia, ale-muga berezien ugalketa eta ale-tamainaren hazkundea 
eragiten ditu. 

5R1200ºC-½h altzairuak CSL baxuko mugen frakzio altuena eman du (% 81); baldintza honek 
∑3 ale koherente altuena ere eman du, % 46 eta baita CSL baxuko gainerako mugen (∑9+∑27) 
frakzio altuena, % 9 (Ikus 2.Taula.). Orokorrean, tenperatura altuek deformazio baxuekin (% 5-eko 
erredukzioarekin) ale-muga berezien eraketa bultzatzen dute, beti ere ale-tamainaren handipen 
batekin. Altzairu solubilizatuak 9 µm-tako ale-tamaina erakusten du (ale-muga guztiak kontuan 
izanik) eta 5R1200ºC-½ altzairuak ordea, 15 µm. Beste baldintzek, 5R1050ºC-½  eta 10R1020ºC-
½, ale-tamaina baxuagoa eman dute (Ikus 2.Taula). Ale-tamainaren neurketatik ∑3 maklak 
kenduaz, ale-tamaina handiago bat lortzen da; GBE-ko altzairuetan handipen hau nabarmenagoa da. 
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Ondorioak 
Tratamendu termomekanikoen aplikazioak GBE-aren bidez X10CrNiCuNb18-9-3 1.4907 

(EN,TUV) altzairu herdoilgaitzean CSL baxuko ale mugen handipena eman du. Frakzio altuenak, 
% 80 inguru, tenperatura altuak (1.200 ºC) erabiliz lortu dira. GBE-ak prezipitazio-mailan ere 
eragiten du: tenperatura baxuak NbC formazioa areagotzen du; altuak berriz disoluzioa eta 
hazkundea. 

Korrosio-propietateak nabarmenki hobetu dira GBE-aren bidez, M23C6 karburuen formazioa 
eragotziz ale-mugetan zehar.  Aurre deformazio baxuak ordea, M23C6 karburuen eraketa sustatzen 
du, korrosio-propietateak okertuz. 

GBE-ak isurpen geldoaren deformazio-abiadura azkartzen du. Aurre deformazio baxuak ordea, 
moteldu egiten du. Dena den, 15R kasuan bat-bateko haustura ematen da; non Nb(C,N) eta sigma 
prezipitatu intergranularrek eragina izan dezaketen. 5R altzairuaren azken portaera ikusteke dago.  

Eskerrak 
Lan honetan Tubacex Tubos Inoxidables-en partaidetza biziki eskertzen da.  
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IV 
Aplikazio eta erabilpen industrialak 



HZSM-5 zeolita oinarri duen katalizatzailearen erabilera plastiko 

erabilien pirolisi bidezko balioztapenean 

M. Artetxe, M. Amutio, G. Lopez, J. Alvarez, A. Erkiaga, I. Barbarias, M. Olazar 

Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU, Ingeniaritza Kimikoa Saila, P.O. Box 644 - E48080 

(Bilbo)  

maite.artetxe@ehu.es 

Gako-hitzak: HZSM-5 zeolita, plastiko erabiliak, pirolisia, iturri ohantze konikoa. 

Laburpena. Dentsitate altuko polietilenoaren pirolisi jarraitua bi etapetan burutu da, hots, iturri 

ohantze konikoko erreaktorean pirolisi termikoa (500 ºC) eta lorturiko produktuen cracking 

katalitikoa lerroan (500 ºC eta 8 gcat min gHDPE
-1

). HZSM-5 zeolita (SiO2/Al2O3 erlazioa 30, 80 eta 

280) oinarri duten hiru katalizatzaile desberdin prestatu dira, bentonita (% 30) eta alumina (% 45) 

aglomeratzaile gisa erabiliz. Katalizatzaileen propietate fisiko (azalera espezifikoa, poroen 

batazbesteko diametroa eta poro tamainaren distribuzioa) eta azidoak (azidotasun totala, indar 

azidoa eta indar azidoaren distribuzioa) neurtu dira, N2 eta NH3-aren adsortzio-desortzioaren bidez, 

hurrenez hurren. HZSM-5 katalizatzaileak ezkoak krakeatzeko duen aktibitatea hidrokarburo 

arinagoetan eta olefina arinenganako selektibitatea neurtu ahal izan dira. Katalizatzailearen 

azidotasuna handitzean (SiO2/Al2O3 erlazioa 30>80>280) konposatu astunak krakeatzeko ahalmena 

handitzen da, SiO2/Al2O3 erlazioa 30 duen zeolitarekin % 58ko olefina arinen etekina lortuz.  

Sarrera 

Plastiko kontsumoaren urtez urteko hazkuntza medio, sorturiko plastiko erabilien kantitatea 25 

milioi tonaraino iritsi zen 2008. urtean Europako Batasunean. Kontuan izanik sorturiko plastiko 

erabilien % 50a zabortegietara isurtzen dela, egun garrantzi handia hartzen ari da plastikoen 

birziklapen metodo berrien ikerketa [1]. 

Plastikoen pirolisi termiko eta katalitikoa eskala handiko birziklapen prozesuen artean 

balioztapen metodorik bideragarrienetarikoa dela onartua da, plastiko erabiliak erregai gaseoso eta 

likido eta balio handiko produktu kimikoen iturri bilaka daitezkeelako [2]. Plastiko erabilien 

pirolisiaren oztoporik handiena plastikoen konduktibitate termiko baxua da, beraz pirolisi erreaktore 

egokiaren hautaketa ezinbestekoa da ohantzea isotermo mantendu ahal izateko. Honela, bero eta 

materia transferentziarako duen ahalmena dela medio, plastikoen pirolisian ohantze fluidizatua izan 

da erreaktorerik erabilienetarikoa [3-5]. Plastikoen pirolisi jarraituan iturri ohantze konikoaren 

portaera egokia aurrez buruturiko lanetan egiaztatua izan da [6-8]. Iturri ohantze konikoko arearen 

mugimendu ziklikoak plastiko urtuaz arearen estaltze prozesua errazten du, masa eta bero 

transferentzia hobetuz eta ohantze fluidizatuan ohikoak diren defluidizazio arazoak ekidinez [9].  

Katalizatzaile azidoen erabilerak pirolisi tenperatura jaistea eta interes handiko produktuen 

selektibitatea handitzea ahalbidetzen du [10,11]. Olefina arinen lorpena helburu izanik, plastikoen 

pirolisian hainbat lan burutu dira HZSM-5 zeolita erabiliz [12,13]. HZSM-5-ak, duen indar 
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azidoaren eraginez, aktibitate handia du cracking, isomerizazio eta aromatizazio erreakzioetan. 

Bestalde, bere estruktura mikroporotsuak eskainiriko selektibitatearen ondorioz, hidrogeno 

transferentzia eta poliaromatikoen eraketa-erreakzioak ekiditen ditu, katalizatzailearen 

desaktibazioa eragiten duen kokearen sortzea minimizatuz. 

Lan honetan, plastikoen pirolisi termiko jarraitua burutu da iturri ohantze konikoko erreaktorea 

erabiliz eta jarraian sorturiko produktuen cracking katalitikoa burutu da ohantze finkoko erreaktore 

batean, HZSM-5 oinarri duen katalizatzailea erabiliz. SiO2/Al2O3 erlazio desberdina duten hiru 

katalizatzaile prestatu dira, honen azidotasunak eta propietate fisikoek katalizatzailearen 

aktibitatean eta selektibitatean duten eragina aztertzeko asmoz.  

Atal esperimentala        

Katalizatzaileen prestaketa eta karakterizazioa. Zeolyst International-ek (Kansas City, 

USA) hornituriko hiru HZSM-5 zeolita erabili dira katalizatzailearen oinarri gisa, SiO2/Al2O3 30, 80 

eta 280 erlazioa dutenak. HZSM-5 zeolitaren aukeraketa egin da, olefina arinen lorpenerako duen 

gaitasunean oinarrituz, zeina bere ezaugarri azido eta egitura mikroporotsuak eskainiriko 

selektibitatearen araberakoa baita.  

HZSM-5 zeolitak amonio-eran hornituak izan dira (NH4ZSM-5), beraz, aglomeratu aurretik 

zeolitak 575 ºC-an kaltzinatu dira (Thermincon P de Heraeus, S.A.) berauen era azidoa lortzeko. 

575 ºC-ko kaltzinazio-tenperatura aukeratu da, deshidroxilazioz hidrotermikoki ezegonkorrak diren 

BrØnsted zentru indartsuen galera eragin eta fase aktiboaren egonkortasun handiago ziurtatzeko. 

Honez gain, kaltzinazioak kokearen formazioa ekiditen du, zentru azido indartsuak azkar 

desaktibatzeaz gain, kokearen formazioan aktibitate handiena duten zentruak baitira. Baina, 

BrØnsted zentru indartsuen galera honek, katalizatzailearen hasierako aktibitate baxuagoa dakar.  

Hiru zeolitak (% 25) aglomeratu egin dira estrusio hezea erabiliz bentonita (Exaloid, % 30) eta 

aluminarekin (Martinswerk, % 45). Aglomerazioak meso eta makroporoak eskaintzen dizkio 

katalizatzaileari eta, beraz, erresistentzia mekaniko eta termikoa handitzeaz gain, kokearen bidezko 

desaktibazioa minimizatzen du, sorturiko kokearen difusioa erraztuz eta poroen blokeoa 

minimizatuz [16]. Honez gaiz, egitura-aldaketa honek katalizatzailearen konduktibitate termikoa 

hobetzen du, erregenerazio prozesuko kokearen konbustioan eragindako beroaren barreiatzea 

erraztuz. Amaitzeko, katalizatzaileak bi orduz 575 ºC-an kaltzinatu dira. 

Hiru katalizatzaileen karakterizazioa burutu da, propietate fisiko zein azidoak neurtuz (1. 

Taula). Propietate fisikoak (BET azalera espezifikoa, poroen batazbesteko diametroa eta poroen 

distribuzioa…) N2-aren adsortzio-desortzioaren bidez neurtu dira,  ASAP 2010 Micromeritics 

analisi ekipoa erabiliz. Propietate azidoen analisia NH3-aren adsortzio-desortzioaren bidez zehaztu 

da. Adsortzio-prozesua Setaram TG-DSC 111 ekipoan jarraitu da, termo-grabimetria eta 

kalorimetria aldi berean jarraituz. Honela, azidotasun totala eta batazbesteko indar azidoa neurtu 

dira. Desortzio-prozesua jarraitzeko masa espektrometroa (Blazer Instruments Thermostar) 

konektatu da kalorimetroaren irteeran. Honek, indar azidoaren distribuzioa zehaztea ahalbidetzen 

du, hurrengo desortzio-mailak jarraituz: azidotasun ahula (150-280 ºC); azidotasun ertaina (280-420 

ºC) eta azidotasun indartsua (420-550 ºC). 
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1.Taula. Prestaturiko katalizatzaileen propietate fisiko eta azidoak. 

Propietateak  SiO2/Al2O3 = 30 SiO2/Al2O3 = 80 SiO2/Al2O3 = 280 

BET azalera (m
2
 g

-1
) 200 191 187 

Mesoporoen bolumena (cm
3
 g

-1
) 0.21 0.18 0.16 

Batazbesteko partikula diametroa (Å)  92 90 67 

Poroen distribuzioa 

(<20/20<dp(Å)<500/>500) 

2.1/66.8/31.1 2.1/67.3/30.6 5.7/75.2/19.1 

Azidotasun totala (mmolNH3 gcat
-1

) 0.18 0.11 0.075 

Indar azidoa (kJ molNH3
-1

) 190 190 180 

Indar azidoaren distribuzioa TPD (%) 

(<280/280<T(ºC)<420/>420) 

56.8/40/3.2 58.3/38.8/2.9 60.5/37.5/2 

Ekipo esperimentala eta operazio-baldintzak. 1. Irudian laborategian erabilitako instalazioa 

agertzen da. Iturri ohantze konikoaren diseinua aurreko lanetan eskuratutako esperientzian 

oinarritua izan da [15]. Antzeko erreaktorea material solido desberdinen balioztapenean erabili izan 

da, plastiko desberdinak [7,16], biomasa [17] eta pneumatikoen pirolisian [18] besteak beste. 

Ohantzean 50 g harea erabili dira eta fluidizazio-agente gisa 5 L min
-1

-ko (baldintza estandarretan 

neurtuak) nitrogeno emaria erabili da, harearen mugimendu indartsua eta ohantzearen 

isotermizitatea ziurtatuz. Pirolisi erreaktorea 500 ºC-an mantendu da une oro eta erabili den 

dentsitate altuko polietilenoaren emaria 1 g min
-1

 izan da. Iturri ohantze konikoan sorturiko 

hegazkorrak ohantze finkora elikatu dira, aurrez zikloi batetik pasaraziz. Ohantze finkoa zein 

zikloia 270 ºC-an mantendu den kaxa bero baten barnean daude, honela produktu astunen 

kondentsazioa ekidinez. Hiru katalizatzaileen kasuan, ohantze katalitikoan 8 gcat min gHDPE
-1

-ko 

denbora espazialarekin lan egin da, 500 ºC-an. Sorturiko produktuak kondentsazio sistemara 

elikatzen dira, zeina kondentsadore batez, peltierrez eta koaleszentzi iragazkiz osaturik baitago.  

 

1. Irudia. Laborategiko instalazioaren eskema. 
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Produktuen analisia burutzeko, ohantze finkoko produktuak on line konektaturiko Varian 3900 

kromatografoaren bidez analizatu dira, produktu astunenen kondentsazioa ekiditeko 280 ºC-an 

mantendu den lerro baten bitartez elikatu direlarik. Masa balantzea balioztatzeko ziklohexanoa (ez 

da erreakzioko produktua) erabili da barne-estandar gisa, ohantze finkoko erreaktorearen irteerako 

korrontera gehitu dena. Honez gain, kondentsazio-sistemaren ostean, produktu hegazkorrak micro 

GC Varian 4900 analisi ekipoaren bidez kuantifikatu dira. Azkenik, produktuen identifikazioa 

burutzeko, kondentsaturiko produktuen analisia burutu da Shimadzu QP2010S masa 

espektrometroaren bidez eta kondentsatu ez diren gasena Agilent MSD5975B micro GC-MS 

espektrometroaren bidez.    

Emaitzak        

Lorturiko produktuen distribuzioa zabala denez, produktuak sei talde desberdinetan banandu 

dira: olefina arinak (C2-C4), alkano arinak (C1-C4), eraztun bakarreko aromatikoak, C5-C11 ez 

aromatikoak, C12-C21 hidrokarboruak eta ezkoak.  

Lehen etapan, pirolisi termikoa burutzeko iturri ohantze konikoan erabilitako tenperatura eta 

errezidentzia-denbora baxuaren ondorioz, C12-C21 eta ezkoez osaturiko korrontea lortzen da (bien 

etekin bateratua % 90koa). Beraz, lehen etapan cracking-erako egokia den produktuen korrontea 

lortzen da. Honez gaiz, kontzentrazio konstanteko korronte jarraitua lortzen da, bigarren etapako 

operazio-baldintzak aztertzeko ezinbestekoa izanik. Honela, aurrez eginiko lanetan ondorioztaturiko 

plastikoen pirolisi termikorako iturri ohantze konikoaren portaera egokia dela baieztatu da [6].  

Bigarren etapan erabilitako katalizatzailearen oinarri den HZSM-5 zeolitaren SiO2/Al2O3 

erlazioak produktuen frakzioetan duen eragina 2. Irudian ikus daiteke. Ikus daitekeenez, 

katalizatzailearen fase aktiboaren azidotasuna handitzean (SiO2/Al2O3 erlazioa jaistean), 

katalizatzailearen cracking-erako gaitasuna handitzen da, olefina arinen eta alkano arinen etekina 

handituz. Ondorioz, C12-C21 frakzioaren eta C5-C11 ez aromatikoen etekina jaisten da. Honez gain, 

katalizatzailearen azidotasuna handitzeak produktu aromatikoen etekinaren handitzea dakarrela ikus 

daiteke, izan ere, azidotasunak cracking-erako gaitasuna handitzeaz gain desira ez diren bigarren 

mailako erreakzioak garatzeko gaitasuna handitzen du, olefina arinetatik aromatikoen formazioa 

dakarten ziklazio eta kondentsazio-erreakzioak, besteak beste. 

Honela, SiO2/Al2O3 30 erlazioa duen fase aktiboa duen katalizatzailea erabiliz, olefina arinetan 

% 57ko etekina lortzen da. Gainera, nabarmentzekoa da erabilitako sistema esperimentalaren 

ondorioz, kasu guztietan lorturiko eraztun bakarreko aromatikoen etekina % 12 baino baxuagoa 

dela. Izan ere, bi erreaktoreetan erabilitako erresidentzia-denbora baxuaz gain, fluidizazio-agente 

gisa erabilitako nitrogenoak bigarren erreaktoreko produktu hegazkorrak diluitzen ditu, bigarren 

mailako erreakzioak minimizatuz.     
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2. Irudia.  Katalizatzailearen oinarri den HZSM-5 zeolitaren SiO2/Al2O3 erlazioaren eragina frakzio desberdinen 

etekinean.  

Burutu diren saiakuntzetan, propilenoa izan da produkturik nagusiena, % 32ko etekina lortuz 

erabilitako SiO2/Al2O3 erlazioa 30 denean. Katalizatzailearen azidotasuna handitzeak hiru olefina 

arinen (etileno, propileno eta buteno) etekin indibidualaren handitzea dakar. Honez gaiz, hiru 

olefinen selektibitatean duen eragina nabaria da, SiO2/Al2O3 erlazioa 280 denean buteno eta 

propilenoaren selektibitatea berdintsua izan arren, SiO2/Al2O3 erlazioa jaistean propilenoarekiko 

selektibitatea nabarmenki handitzen baita. Bestalde, hiru olefinen cracking-oligomerizazio 

erreakzioetako azken produktua etilenoa izanik [19], katalizatzailearen azidotasun total eta indar 

azidoaren handitzeak (SiO2/Al2O3 erlazioa jaisteak) erreakzio hauek bultzatzen ditu, 

etileno/propileno erlazioa 0,08tik 0,29ra handituz SiO2/Al2O3 erlazioa 280tik 30era jaistean. 

Gasolina-frakzioari dagokionez, katalizatzailearen azidotasuna handitzeak C5,C6 eta C11 

frakzioen etekinen txikitzea dakar eta C7 eta C8 frakzioen handitzea. Bestalde, katalizatzaile 

azidoago baten erabilerak batik bat gasolina frakzioko olefinen cracking-a dakar. Aldi berean, 

ziklazio eta kondentsazio erreakzioen ondorioz, eraztun bakarreko aromatikoen etekinaren 

handitzea dakar. Joera honen oinarria C5 eta C6 frakzioen izaera olefinikoan eta C7 eta C8 frakzioen 

izaera aromatikoan oinarritzen da [13]. Katalizatzailearen azidotasuna handitzean, eraztun 

bakarreko aromatikoen etekin indibiduala handitzen da. Honela, SiO2/Al2O3 280tik 30era jaistean 

bentzeno, tolueno eta xilenoen etekinak % 0,12tik % 1era, % 0,56tik % 4ra eta % 0,68tik % 4ra 

igotzen dira urrenez urren. 

Ondorioak        

Lorturiko emaitzek argi erakusten dute proposaturiko bi etapetako sistemak (pirolisi termikoa-

katalitikoa) dentsitate altuko polietilenoaren balioztapenerako teknologia interesgarria dela. Honen 

arrazoia, alde batetik, pirolisi termikoan iturri ohantze konikoaren portaera ona da, eta bestetik, 

HZSM-5 zeolitak hidrokarburo astunak krakeatzeko duen gaitasuna eta olefina arinenganako 

selektibitatea dira.  
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Katalizatzailearen oinarri den HZSM-5 zeolitaren SiO2/Al2O3 erlazioak eta honekin batera 

katalizatzailearen azidotasun totalak eta indar azidoak, lorturiko produktuen etekinean eragin 

nabarmena dutela ikusi da. Izan ere, katalizatzailearen azidotasun totala eta indar azidoa handitzean, 

cracking-erako duen gaitasuna handitzen da, ezko, C12-C21 eta C5-C11 hidrokarburo ez aromatikoen 

cracking-erreakzioak bultzatuz, eta % 58ko olefina arinen etekina lortuz, SiO2/Al2O3 erlazioa 30 

duen zeolita erabiltzean. Honez gain, azidotasuna handitzeak bigarren mailako erreakzioak 

bultzatzen ditu, hidrogeno-transferentzia, ziklazio eta kondentsazio erreakzioak besteak beste. Hala 

ere, erabilitako sistemaren erresidentzia-denbora baxua medio, bigarren mailako erreakzioetan 

lorturiko produktuen etekina baxua izan da SiO2/Al2O3 erlazioa 30 erabili denean ere (eraztun 

bakarreko aromatikoen etekina, % 12).   
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Laburpena. Lan honetan, aztarna molekularra duten polimeroak (MIP) sortu dira masa eta 

miniemultsio polimerizazioaren bidez. Propranolola, nerbio sistemaren beta-blokeatzaile bat, erabili 
da aztarna molekula bezala. Masa polimerizazioz eginiko MIP-etan azido metakrilikoa (MAA) izan 
da hautatutako monomero funtzionala eta metakrilato talde funtzionala duten kate luzeera 
ezberdineko bi monomero sareatzaile, hexadezildimetakrilato (HDDMA) eta polietilenglikol 
dimetakrilato (PEGDMA), erabili dira etilenglikoldimetakrilatoarekin (EGDMA) sortutako MIP-
ekin alderatzeko. Bestalde polimerizagarri diren bi talde ezberdinez osatua dagoen alil 
metakrilatoaren (AMA) eragina neurtu da. Miniemultsio MIP-eri dagokienez azido trifluoro 
metakrilatoa (TFMAA) hautatu da monomero funtzional bezala eta HDDMA eta AMA erabili dira 
monomero sareatzaile bezala. Erauzketak AcOH/MeOH/H2O, AcOH/MeOH eta MeOH 
disolbatzaile ezberdinekin eman dira. Ezagutza experimentuei dagokionez, radioligandoen detekzio 
esperimentuak erabili dira L-[4-3H]- Propranolol, (9.25 MBq, 250 µCi) soluzioaren 0,5 ml gehitu 
direnean MIP-en 10 mg/ml eta 0,039 mg/ml tarteko kontzentrazio ezberdinez osatutako saiodietan.  

Sarrera  

Aztarna molekularra duten polimeroak (Molecularly Imprinted Polymers, MIP) bere sintesian 
erabilitako molekula ezagutzeko ahalmena duten material zurrunak dira. Material hauek aztarna 
molekula bat espezifikoki hautatzeko gaitasuna dute, entzima eta antigorputz biologikoen antzera. 
MIP-en kasuan tenperatura, pH, eta disolbatzaile ezberdinekiko sentikortasun baxuagoa erakusten 
dute. MIP-en sorketa leku aktiboak sortzeko aztarna molekula eta monomero funtzional baten 
arteko elkarrekintzan datza eta polimerizazioa monomero sareatzaile baten presentzian ematen da 
(ikus 1. Irudia). Monomero funtzionala eta aztarna molekularen arteko elkarrekintzak hiru talde 
nagusitan sailka daitezke: lotura kobalenteak, lotura ez kobalenteak eta lotura erdi-kobalenteak. 
Lotura kobalenteen bidez leku aktiboen kokapen lehenetsi bat ematen da. MIP-ak sintetizatu 
ondoren, aztarna molekula erauzteko ezinbesteko da lotura hori kimikoki haustea eta batzuetan 
eraginkortasun txikia lortzen da [1]. Lotura ez kobalenteko MIP-etan elkarrekintza indarrak 
baxuagokoak dira (Van der Waals indarrak, lotura ionikoak, π-π interakzioak). Erauzketa, adibidez, 
pH aldaketen bidez lortzen da [2, 3]. Azkenik lotura erdi kobalenteek beste bi loturen ezaugarri 
ezberdinak batzen ditu eta aztarna molekula zehatz batzuekin bakarrik erabili da [4, 5]. 
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1. Irudia. MIP-en sorketaren erauzketa eta errekonbinaketen eskema. 

 
MIP-en sintesian kontuan eduki behar dira monomero funtzionalaren eta monomero 

sareatzailearen arteko proportzioak. MIP-ak gogorrak izan daitezen eta leku aktiboen kokapenak 
deformaziorik jasan ez dezan, monomero sareatzailea % 90 (monomero osoarekiko) kopuruan jarri 
ohi da. Interakzioa modu egokian gerta dadin, monomero funtzionala aztarna molekula baino lau 
aldiz gehiago jarri ohi da. Leku aktiboen sorketa aztarna molekula erauzten denean ematen da. 
Ondoren ezagutza edo errekonbinaketa esperimentuak burutu daitezke. MIP-ek bi elkarrekintza 
mota erakusten dituzte aztarna molekularekin: espezifikoak, leku aktiboetan gertatzen direnak eta ez 
espezifikoak, leku aktiboetatik at gertatzen dena. Ez espezifikoa den elkarrekintza neurtzearren NIP-
ak (Non-Imprinted Polymers) sintetizatzen dira. NIP-ak aztarna molekularik gabe sintetizatutako 
osagai proportzio berdineko polimeroak dira. Ondorioz ez dute leku aktiborik. MIP eta NIP-ek 
errekonbinatutako kopuruaren kenketak, MIP-ek espezifikoki ezagututako aztarna molekularen 
kopurua ematen du. 

MIP-ak sortzeko modurik ohizkoena masa polimerizazioa da. Masa polimerizazioa aztarna 
molekula, monomero funtzionala, monomero erretikulatzailea, haztarazlea eta disolbatzaile porogile 
baten bidez egiten da. Polimerizazioaren ondorioz monolito batzuk lortzen dira. Monolitoak 
ezagutza esperimentuetarako egokitzeko xehetu eta bahetu egin behar dira. Xehetzearen eraginez, 
partikula irregularrak lortzen dira eta leku aktiboen haustea gerta daiteke.  

Partikulen tamaina banaketa eta leku aktiboen banaketa irregularra ekiditeko, lan asko egin da 
MIP partikula esferiko bezala sintetizatzeko. Hala nola, prezipitazio polimerizazioz [6, 7], 
suspentsio polimerizazioz [7], Core-Shell bidezko emultsio polimerizazioz [7] egindako MIP-ak. 
Esfera moduko MIP-en azalera masa polimerizazioz bidez sortutako MIP-ena baino handiagoa da, 
partikula tamaina txikiagoak lortzen direlako. Beraz, leku aktiboen kokapena azalera handiagoan 
aurkitzen bada, ezagutza emaitza handiagoak lortuko dira. Miniemultsio polimerizazioa olio (fase 
organiko)/ ura emultsio bat da, non hasierako emultsioaren monomero tanta tamaina eskala 
nanometrikoraino txikitzen den dispertsioari energia aplikatuz [8]. Honela nanotanten dispertsioa 
sortzen da. Nanotanta bakoitzan polimerizazioa gertatzen bada nanopartikulen dispertsio bat lortzen 
da. Beraz, hasierako nanotanta horietan aztarna molekula eta monomero funtzionala izanaz MIP 
eraginkorrak ingurune dispertsoan lor daitezke.  

Lan honetan, propranolola aztarna molekula bezala erabiltzen da. Propranolola nerbio sistema 
zentralean beta blokeatzaile bezala parte hartzen duen molekula bat da. Propranololaren ezagutza 
bultzateko lehen lanetako bat Andersson-ek burutu zuen 1996. urtean [9]. Propranololarekiko 
ezagutza gaitasun eta espezifitate handiko MAA-EGDMA MIP-ak sortu zituen. Masa bidezko MIP-
ak sortzeko orduan, MAA-EGDMA sistema da hautatuena, aztarna molekula asko detektatzeko 
gaitasun handia duelako. Andersson-ek aztarna molekularen detekzioa erradioligandoen teknikan 
oinarritu zuen. Erradioligando esperimentuetan, MIP-en sintesian erabilitako aztarna molekularen 
hidrogeno talde batzuk tritioarekin aldatuak edukitzen dituzten molekula baliokideak erabiltzen 
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dira. Baliokide hauek, MIPek aztarna molekularen ezagutza detektatzeko sentsibilitaterik handiena 
erakusten dute.  

Lan hau burutzeko, azido metakrilikoa erabili da monomero funtzional bezala eta metakrilato 
bukaera duten kate luzeera ezberdineko monomero sareatzaileak erabili dira. Konparaketa gisa 
polimerizagarri diren kate bukaera ezberdineko monomero sareatzaile bat (AMA) erabili da masa 
polimerizazioaren bidez. 

Azkenik miniemultsio polimerizazioz sortutako MIP-en emaitzak erakutsiko dira. TFMAA 
monomero funtzional bezala eta AMA eta HDDMA erabili dira monomero sareatzaile moduan.  

Emaitza esperimentalak 

Produktuak eta prozedura. Masa polimerizazioen formulazioen osagai eta proportzioak 1. 
Taulan adieraziak daude. Monomero funtzional bezala MAA erabili da. Monomero sareatzaile 
ezberdinak hautatu dira. Propranolola izan da aztarna molekula eta poro sortzaile den disolbatzaile 
bezala toluenoa erabili da. Osagarri guztiak 25 ml-ko ontzi batean sartzen dira eta arranpa erako 
irabiagailu batean nahastu dira. Azkenik, N2-arekin burbuilatzen dira barruan dagoen O2-a 
erauzteko. Ontzian erabilitako aztarazlea AIBN-a da. Erreakzioa 70 ºC-tan kontrolatua dagoen 
bainuontzi batean egiten da 24 orduz.  

 
1. Taula. Masa polimerizaziozko formulazioa. Erretikulatzailea: AMA, EGDMA, HDDMA edo EGDMA. 
 

 MAA (mol) Erretikulatzailea (mol) Propranolola (mol) AIBN (mol) Toluenoa (ml) 
MIP 2x10-4 1x10-3 3x10-5 6x10-5 0,232 
NIP 2x10-4 1x10-3  6x10-5 0,232 

 
Masa polimerizazioz sortutako MIP bakoitzari puztutze gaitasuna neurtu zaie. Saretutako 

polimero baten puztutze gaitasuna sareatze mailaren alderantzizkoaren proportzionala da; hau da 
zenbat eta gehiago puztu orduan eta sareatze dentsitate txikiagoa izango luke. Bestalde zenbat eta 
sareatuago izan orduan eta zurrunagoa da polimeroa. Esperimentuak burutzeko 0,02 g prestatu dira 
zentrifuga tutu batean eta 2 ml tolueno gehitu zaizkio. Nahastea 24 orduz uzten da. Ondoren, 9.000 
rpm-tara zentrifugatzen da 40 minutuz. Tutuan dagoen toluenoa kentzean MIP puztu edo bustiaren 
pisua lortzen dugu (W1). Ondoren, 24 orduz 60 ºC-tara dagoen labe batean lehortzen utzi ondoren, 
MIP lehorraren pisua lortzen dugu (W0). Puztutze kopurua lortzeko modua 1. Ekuazioan laburturik 
azaltzen da. Puztutze emaitzak bermatzeko, lagin bakoitza hiru aldiz neurtzen da. 

 
Puztutzea=100(W1-W0)/W0                    (1)                                                                                                                   
 
 
Miniemultsio bidez sintetizatutako MIP-etan TFMAA monomero fluoratua erabiltzen da. 

TFMAA, metilo taldeak fluoratuak dituen MAA-ren baliokidea den monomero bat da. Multi-step 
swelling polimerizazioz sintetizatu diren TFMAA MIP-ek, propranololarekiko ezagutza kapazitate 
handiak erakusten zituzten [10]. Nabarmendu behar da TFMAA MAA baino 30 aldiz hidrofobogoa 
dela eta miniemultsio tanten barruan egotea espero dela. Hexadekanoa (HD) erabili da monomero 
tanta egonkortzaile lagungarri bezala eta hautatutako emultsifikatzaileak CTAB eta Disponil AES 
72a dira (ikus 2. Taula). Miniemultsio bidezko MIP-ak organikoak diren osagai guztiak 15 minutuz 
nahasten dira eta ur fasean emultsifikatzailea gehitzen da 15 minutuz nahasiz. Ondoren bi faseak 
bateratu egiten dira eta 900 rpm-tan 15 minutuz nahasi. Monomero tanta txikiak 2 minutuz % 60ko 
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indar anplitudeaz sonifikatuz lortzen dira. Ondorioz 120-200 nm inguruko monomero tantak lortzen 
dira. Polimerizazioa 70ºC-tan ematen da 16 orduz, 600 eta 170 nm-ko HDDMA eta AMA MIP-ak 
eta 2 eta 6 µm-ko HDDMA eta AMA NIP-ak lortuz.  Emultsifikatzaileak aztarna molekularekin 
elkarrekintza eman dezake, erauzketa oztopatuz eta ez-espezifikoki errekonbinatzen den aztarna 
molekularen kopurua handituz. Hau ekiditeko, sortutako dispertsio guztiak dialisi mintz batean 
sartu dira eta ura aldatu zaie serum-aren konduktibitatea 2 ΩS bainoa baxua dela konprobatu arte. 

 
2. Taula. Miniemultsio polimerizaziozko formulazioa. Erretik.: AMA eta HDDMA. HD: Hexadekanoa, CTAB: Zetil 

trimetril amonio bromuroa, AIBN: azobis isobutironitriloa, NaCO3H: Sodio bikarbonatoa. 
 
 

 

TFMAA 
(mmol) 

Erretik. 
(mmol) 

HD 
(mmol) 

Toluenoa 
(mmol) 

Ura 
(mmol) 

CTAB 
(mmol) 

Disponil 
AES72 

(g) 

AIBN 
(mmol) 

NaCO3H 
(mmol) 

Propranolola 
(mmol) 

MIP 1,427 10 0,9217 4,666 5.550 0,274 0,090 2,43 1,54 2,14 
NIP 1,427 10 0,9217 4,666 5.550 0,274 0,090 2,43 1,54  

 
Erauzketak egiteko, Anderssonen metodologia jarraitu da [9]. Bertan pH ezberdinetan dauden 

disolbatzaileak propranololaren erauzketa eragiten dute, leku aktiboak sortuz. Erauzitako MIP-ak 
inguru tenperaturan aurkitzen den hutsunezko labe batean mantentzen dira 24 orduz. Ez 
espezifikoki errekonbinatzen den propranolol kantitatea (% B) neurtzeko MIP bakoitzaren NIP-ak 
sortu dira eta erauzketa prozesu berbera egin zaie. 

Errekonbinaketa esperimentuak Andersson-en lanean proprosatutako metodoaren arabera burutu 
dira [9]. MIP eta NIP-en kontzentrazio ezberdinak (10 mg/ml eta 0,039 mg/ml) prestatu dira eta 
bertan L-[4-3H]- Propranololaren (9,25 MBq, 250 µCi) soluzio bat gehitzen zaie. Metodo honek 
MIP-ek (espezifikoki eta ez-espezikikoki) eta NIP-ek (ez-espezifikoki) duten propranolol 
errekonbinaketa gaitasuna aztertzen du.  
 

Emaitza eta azalpenak. Masa polimerizazioko MIP-ak kate luze ezberdina duten dimetakrilato 
erretikulatzaileekin burutu da. 3. Taulan polimero desberdinen puztutze emaitzak azaltzen dira. 
Kate motzenak dituzten monomero sareatzaileekin (AMA eta EGDMA) puztutzerik handienak lortu 
dira. PEGDMA duten MIP-ekin, kate luzera handiena izanik, puztutzerik handiena lortzea espero 
zen baina solubilitate faktoreen eraginez MIP-en sarea kolapsaturik dagoela susmatzen da. 

 
3. Taula. Monomero erretikulatzaile bakoitzarekin sortutako MIP bakoitzari dagokion puztutzea. 
 
MIP Puztutzea (%) 
AMA 5,02 
EGDMA 4,24 
HDDMA 3,23 
PEGDMA 2,93 

 
Sarea puztua duten MIP-etan aztarna molekulak erraztasuna du leku aktiboekin elkarrekintza 

emateko. AMA duten MIP-ekin puztutze handienak eta propranololarekiko ezagutza espezifiko 
handienak lortzen dira (ikus 2. Irudia). HDDMA-MIP-ek EGDMA duten MIP-ek baino ezagutza 
hobea dute, nahiz eta puztutze baxuagoak lortzen diren arren. PEGDMA MIP-en kasuan, 
propanololarekiko espezifitate baxuenak lortu dira. Kate luzeeraren eraginez leku aktiboen 
kokapena ez dela behar bezala sintetizatu susmatzen da. Bestalde PEGDMA-MIP-en kateak 
kolapsatuak baleude, propranololak leku aktiboetara hurbiltzeko zailtasuna izango luke. 
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2. Irudia. Masa polimerizazioz sortutako MIP-en errekonbinaketa espezifitatea. 

 AMA-MIP;  EGDMA-MIP; HDDMA-MIP; PEDGMA-MIP. 
 

Miniemulsio polimerizazioko MIPak sortzeko TFMAA monomero funtzionala eta AMA edo 
HDDMA monomero sareatzaileak erabili dira. 3. Irudian MIP hauen ezagutza esperimentuen 
emaitzak azaltzen dira, masaz polimerizatuko MIP-ekin konparatuz. AMA duten emaitzei 
dagokienez, esan daiteke AMA duten miniemultsioko MIP-ek orohar propranololarekiko ezagutza 
espezifitate handiagoa erakusten dutela MAA-AMA masa polimerizazioko MIP-ek baino. 
Azpimarratu nahi da TFMAA, MAA-aren baliokide fluoratua dela. Beraz AMA eta TFMAA 
hidrofobikoak izanik ondo egokitzen dira miniemultsio polimerizazioz ur dispertsioan dauden MIP-
ak sortzeko. Miniemultsioko HDDMA MIP-ei dagokienez, emaitza oso urriak lortu dira. 
Propranololarekiko errekonbinaketa espezifitatea oso baxua izan da MAA-HDDMA MIP-ekin 
alderatuz. Leku aktiboak ez direla behar bezala sintetizatu susmatzen da. 

    
3. Irudia. Miniemultsio polimerizazioz sortutako TFMAA-AMA (ezkerreko irudia,  ) eta TFMAA-HDDMA 

(eskuineko irudia, ) MIP eta NIP-en eta masa polimerizazioz sortutako MAA-AMA (ezkerreko irudia, ) eta 
MAA-HDDMA (eskuineko irudia, ) MIP eta NIP-en propranolol errekonbinaketa gaitasuna. 
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Ondorioak  

Propranolola aztarna molekula bezala duten masa polimerizazioz osatutako MIP-ak sintetizatu 
dira. AMA eta HDDMA duten MIP-ek EGDMA duten MIP-ek adinako propranolol ezagutza eta 
espezifikotasun dute. PEGDMA-ren kate luzeek ez dute leku aktiboen kokapen egokirik emanten. 
Ondorioz bere propranolol ezagutza kapazitatea nahiz espezifitatea oso urria da. Puztutzeei 
dagokienez, gehien puztutzen diren MIP-en sailkapena monomero sareatzailearen arabera hau da: 
AMA>EGDMA>HDDMA>PEGDMA. Gehien puztutzen diren MIP-ak kate motzenak dituzte 
monomero erretikulatzaileak dituztenak dira, eta bide batez errekonbinaketa emaitzarik onenak 
ematen dituztenak. Kate luzeenak dituzten MIP-ek puztutze handiena ematea espero zen, baina 
solubilitate faktoreak direla medio kateak kolapsatuak aurki daitezkeela susmatzen da. Honela balitz 
MAA-aren azido taldeak oztopatuak leudeke eta leku aktiboen sorketa ezinezkoa izango litzateke. 
Ondorio orokor bezala esan daiteke, AMA eta HDDMA-aren errekonbinaketa kapazitate eta 
espezifitate bikainak lortu direla EGDMA-arekin erabiltzen diren masa MIP-ekin alderatuz, nahiz 
eta AMA eta HDDMA ez diren ioiz erabili MIP-ak sortzeko. 

Miniemultsio MIP-en kasuan zailagoa izan da egonkorra den formulazio bat lortzea. Erabili den 
TFMAA-AMA MIP-ak kapazidade handia erakutsi dute eta MAA-AMA masa MIP-ekin alderatuz 
oso espezifitatea handia lortu da. HDDMA monomero erretikulatzaile bezala erabiltzeak ez dio 
inolako onurarik ekarri propranololaren ezagutza gaitasaunari, MAA-HDDMA masa MIP-ekin 
alderatuz oso kapazitate eta espezifitatea urria azaldu bait dute. 
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Gako-hitzak: Nekearekiko bizitza, hondar-tentsioak, topera soldatutako lotura. 
 

Laburpena. Gaur egun metodo ugari daude nekearen eraginpean dauden soldatutako piezen 
bizitza iragartzeko. Hondar-tentsioen eragina kontutan izateko, metodo hauek koefiziente aldakor 
bat erabiltzen dute, kontutan eduki gabe aztertutako piezak dituen hondar-tentsioen balioak. Lan 
honetan, axialki kargatu den topera soldatutako S275JR altzairuaren nekearekiko bizitza aztertu da. 
Lehenik eta behin, soldatutako piezen nekearekiko bizitza aztertu da kontutan izan gabe hondar-
tentsioen balioak, soldadurentzako arau espezifikoen arabera, hala nola, International Institute of 
welding (IIW), British Standard (BS), Eurocodigo, DOE eta DNV, eta lortutako balioak saiakuntzen 
bidez egiaztatu dira. Jarraian, soldatutako piezen nekearekiko bizitza aztertu da hondar-tentsioen 
balioak kontutan hartuz. Honetarako, soldadurako prozesuaren simulazio termo-mekanikoa egin da, 
amaierako hondar-tentsioen balioak lortuaz. Simulazioan lortutako hondar-tentsioak kontutan 
izanik, nekearekiko duten bizitza iragarri da. Iragarritako bizitzak, entsegu esperimentaletan 
lortutako emaitzekin alderatuz, ikusi da, metodo klasikoak direla denetan kontserbadoreenak, 
bestalde, simulaziotik lortzen diren hondar-tentsioak kontutan izanik, iragarritako bizitzak gehiago 
gerturatzen dira esperimentalki lortutakoetara. Normen artean, ziklo altuetarako nekearen 
iragarpenerako, BS-arekin lortzen dira emaitza zehatzenak, baina arauekin lortutako iragarpenak, ez 
dira simulaziotik lortzen direnak bezain zehatzak. 

Sarrera 

Estatu Batuetan produktu gordinaren % 50 baino gehiago dago lotuta soldatutako piezekin [1], 
hau dela eta, soldadura, oso prozesu industrial garrantzitsua da. Gainera, bibliografiaren arabera, 
akats mekaniko totalen % 50-90 inguru nekearen eraginez sortutakoak dira [2]. 

Nahiz eta gaur egun metodo ugari egon nekearen eraginpean dauden soldatutako piezen bizitza 
iragartzeko, oraindik ere arazo ugari daude soldatutako piezen nekearekiko bizitza zehazki 
kalkulatzeko, ondorengo arrazoiengatik: Hasteko, oinarrizko eta soldatutako materialaren artean 
koska efektu bat dago, non tentsio kontzentrazio bat ematen den. Materialak ere propietate 
txarragoak ditu, inklusio ez-metaliko edo mikro-defektuak sortuz fusio lerroan. Gainera, 
soldatutako kordoiaren geometria egoki zehaztea oso zaila da, soldaduraren luzeran aldatzen joaten 
baita [3]. 

Piezari soldadura era egokian eman eta dagozkion tratamenduak emanez gero, nekearekiko 
bizitza, oinarrizko materialaren antzekoa izango litzateke. Soldatutako loturetan, hondar-tentsio 
handiak kanpo indarrari batzen zaizkiolako, materialaren batazbesteko tentsioak eragin 
mesprezagarria du. Hau dela eta, soldadurako araudietan tentsio honen eragina mesprezatu egiten da 
[2]. 
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Lan honetan, axialki kargatu den topera soldatutako S275JR altzairuaren nekearekiko bizitza 
aztertu da hondar-tentsioak kontutan izanik eta izan gabe. 

Prozedura metodologikoa 

Teorikoa. Lan honetan, Fagorreko prentsetan erabiltzen den S275JR altzairu estrukturala 
erabili da oinarrizko material bezala. Lehenengo soldatu gabeko probeten S-N kurba lortu da, 
oinarrizko materialaren nekearekiko portaera jakin ahal izateko. Honetarako, ASTM E466-96 
(Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of 
Metallic Materials) arauaren arabera lortutako probetak erabili dira, 1. Irudia a)-n ikus daiteke 
erabilitako probetaren neurriak. 

Ondoren topera soldatutako materialaren S-N kurba lortu da. Honetarako, 200·80·10 mm-ko 
txapak soldatu dira, 1. Irudia b)-n ikus daitezke neurriak, MIG sistemaren arabera [4]. Bi txapen 
artean 2,5 mm-ko tartea utzi da eta 60º-rekin prestatu dira V eran. Txapa hauek egoki soldatzeko 3 
iraganaldi eman dira, iraganaldi bakoitzean sarrerako aldagaiak (tentsio, intentsitate, hari eta 
aitzinapen abiadura) aldatuz. Txapa hauek soldatu eta ertzetako zatiak kendu ostean, 30 mm-ko 
zabalera duten txapak prestatu dira nekeko makinan sartu ahal izateko. 

 
a)

 
b) 

1. Irudia. a) Oinarrizko eta b) Soldatutako materialaren S-N kurbak ateratzeko erabili diren geometriak. 

Oinarrizko eta soldatutako materialaren laginak prestatu ostean, neke entseguak MTS 819 
makina serbohidraulika uniaxialean egin dira, bere zelula karga 100 kN-ekoa izanik. Oinarrizko 
materialaren kasuan, tentsio alterno sinusoidala 269,5 eta 190 MPa artean aldatzen joan da, 18 Hz-
eko frekuentzia batetan eta � = −1-ean. Aldiz soldatutako laginetan, tentsio alterno sinusoidala 
215 eta 80 MPa artean aldatzen joan da, 15 Hz-eko frekuentzia batetan eta � = −1-ean. 

Nekearekiko bizitzaren iragarpena arauen arabera. Arau ezberdinak erabili dira, bizitzaren 
iragarpena kalkulatzeko. Arau guztiekin, tentsio izendatuaren balioa erabili da nekearekiko bizitza 
kalkulatzeko, baina IIW-eko metodoarekin, puntu beroaren bitartez ere kalkulatu da. Jarraian, puntu 
beroaren metodoarekin tentsioa kalkulatzeko ekuazioa ikus daiteke (1), formulan sartzeko tentsioak 
simulazio bidez lortu dira: 

��� = 3 ∙ �
�� − 3 ∙ ���� + �����                            (1) 

Aztertu diren arauak ondorengoak dira: IIW [5], BS [6], Eurocodigo [7], DOE [8] eta DNV [9]. 
Esan beharra dago, arauaren arabera piezen % 95 kurbatik gora egongo direla, hau da, ez direla 
hautsiko. 

Zenbakizko eredua. Abaqus programa erabili da elementu finituen modeloa egiteko. 3D-ko 
modelo bat egin da eta txaparen neurriak 200·80·10 mm-koak izan dira. Soldadura inguruko 
azaleran mailatu finagoa erabili da, emaitzak errealagoak izan daitezen. Sarrera parametro gisa 
soldadurako prozesuan zehar neurtutako energia erreala sartu da eta piezari gogortze zinematiko 
baten modeloa sartu zaio. Potentzia erreal honi, � = 0,8 errendimendu bat aplikatu zaio [10]. 
Konbekzioa, kondukzioa, bero espezifikoa, bero sorra … ere kontutan hartu dira. 
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Hondar-tentsioen balioa ateratzeko, kalkulu termo-mekaniko akoplatua burutu da. 30 mm-ko 
txapak entseatu direnez, mozketa prozesua ere simulatu da. Bukaerako tentsioak atera ahal izateko, 
zenbait karga-deskarga ziklo aplikatu zaizkio, hondar-tentsioak erlaxatzen diren arte. Ziklo hauen 
iraupena ez da oso luzea lehenengo zikloetan izugarrizko erlaxazioa eman eta gero mantendu egiten 
baita [11]. Kalkulua egin ostean, soldatutako piezaren zenbait guneren tentsio nagusiak hartzen dira 
eta garatu den software baten bitartez nekearekiko izango duen bizia kalkulatzen da, tentsio 
baliokidea Goodman-en metodoaren arabera aterata [12]. 

Emaitzen azterketa 

Teorikoa. Entsegu ugari egin ostean ondorengo S-N kurbak lortu dira oinarrizko zein 
soldatutako materialentzat (ikus 2. Irudia). 

 
2. Irudia. Oinarrizko eta soldatutako materialentzat lortzen diren S-N kurbak. 

Ikusten den bezala, nekearen mugari dagokionez, esperimentalki lortu den koefizientea 0,376 
eta aldiz teorikoki lortzen dena 0,27753-koa da [12]. Espero bezala, teoria klasikoa oso 
kontserbakorra da. 

Nekearekiko bizitzaren iragarpena arauen arabera. 
Tentsio izendatuaren metodoa. Arauen arabera, tentsio tartea izan behar da kontutan (2) (ikus 3. 

Irudia a)). Ala ere, metodo klasikoaren arabera S-N kurba adierazterako unean, ardatz bertikalean, 
tentsio alternoa jartzen da (ikus 3. Irudia b)). Arrazoi honengatik, bi eratara kalkulatu da 
nekearekiko bizitza ondorengo emaitzak lortuaz. Tentsio bakoitzeko, 1 edo 3 lagin artean entseatu 
dira esperimentalki eta biziaren tartea adierazi da, hau grafiko guztietan berdin mantenduko da: 
∆� = ���� − ����                           (2) 

 
a) 

 
b) 

3. Irudia. Nekearekiko bizitzaren iragarpena arau ezberdinak erabilita tentsio izendatuaren arabera a) Ardatz 
bertikalean tentsio alternoa ezarrita eta b) Ardatz bertikalean tentsio tartea ezarrita. 

Emaitzetan ikusten den bezala, ardatz bertikalean tentsio alternoaren balioa jarrita emaitza 
zehatzagoak lortzen dira. Ziko altuetarako nekearen emaitza zehatzenak ematen dituen araua BS da. 
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Esan beharra dago, arau guzti hauek oso kontserbakorrak direla eta BS-F arauak, gehien gerturatzen 
dena ziklo altuetan, % 30,4-ko errore erlatibo bat egiten duela neke mugari dagokionez. Aldiz 
tentsio tartea jarrita, neke mugarako, arau berak, % 65,2-ko errorea egiten du. 

Puntu beroaren metodoa. Dagozkien puntuetan tentsioen balioak atera ostean, (1) formularen 
bitartez puntu beroko tentsioaren balioa atera da. Tentsio honekin kurbara joan eta bizitza lortu da, 
ondorengo emaitzak lortuz (ikus 4. Irudia a) eta b)): 

 
a)

 
b)

4. Irudia. IIW norman oinarritutako puntu beroaren arabera iragarritako nekearekiko bizitza a) Ardatz bertikalean 
tentsio alternoa ezarrita eta b) Ardatz bertikalean tentsio tartea ezarrita. 

Emaitzetan ikusten den bezala, tentsio izendatuarekin bezala, ardatz bertikalean tentsio alternoa 
ezarrita emaitza zehatzagoak lortzen dira. Belaun puntuan, egiten den errore erlatiboa % 26,89-koa 
da, aldiz tentsio tartea erabilita, % 63,45. Esan beharra dago puntu beroaren tentsioa, entsegukoa 
baino handiagoa dela tentsio kontzentrazioagatik, hau dela eta esperimentalaren eta puntu beroaren 
bidez neurtutako tentsioaren artean diferentzia bat dago. 

Zenbakizko eredua. Simulazioa egin aurretik, soldadurako prozesuan zehar ematen den 
energia erreala neurtu da (ikus 5. Irudia a)). Simulazioan sarrerako aldagai bezala energia erreal hau 
sarturik, kalkulu termo-mekanikoa egin da. Eremu termikoa balioztatzeko, zenbait termopare eta 
kamara termografiko bat erabili dira (ikus 5. Irudia b)). Hondar-tentsioen eremua balioztatzeko 
aldiz, hole-drilling entsegua egin da. 

a) 
 

b) 
5. Irudia. a) Potentzia errealaren neurketa eta b) Kamara termografiko eta simulazioaren arteko konparaketa. 

6. Irudia a)-n ikus daiteke lan honetan aztertu den soldatutako pieza. Txapa guztiaren 
simulazioa egin ostean, txaparen mozketa simulatu da eta ondoren karga/deskargako ziklo batzuk, 
6. Irudia b)-n, ikusten den bezala hondar-tentsioak erlaxatu egiten dira. Hau egin ostean, tentsioen 
banaketa piezaren gune ezberdinetan aztertuz gero, tentsio maximoak soldaduraren oinaren 
inguruan ematen direla ikus daiteke. 
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a) 

 
b) 

6. Irudia. a) Elementu finituen modeloa soldatutako piezarentzat eta b) Hondar-tentsioen egoera karga-deskargako 
zikloa aplikatu aurretik eta ostean. 

Emaitza hauek ikusita, 2 puntu aztertzea erabaki da, soldaduraren oinean eta soldaduraren 
oinetik 1mm-tara kokatuta dauden nodoak hain zuzen ere. Soldatutako piezaren nekearekiko muga 
definitzeko, oinarrizko materialaren nekearekiko muga minorizatu da, koefiziente baten bitartez. 
Balio hau, oinarrizko materialaren nekearekiko mugari bidertzen zaio (3), neke muga berria lortuaz: 

��
� = K · ��                               (3) 

Simulazioa egiterako unean, tentsio kontzentrazioa kontutan izaten denez, bi koefizienteren 
eragina ikusi nahi izan da, puntua soldadura inguruan dagoela kontutan hartzen duena eta ez, 1. 
Taulan ikus daitezke koefiziente hauen balioak: 

1. Taula. Koefiziente ezberdinen balioak, aztertu diren bi kasuetarako [12]. 
Pieza 

ingurua Tamaina Lan 
era Fidagarritasuna Tratamendua Soldadura 

mota Korrosioa Totala 

0,58 1 1 0,87 1 1 1 0,5046 
1 1 1 0,87 1 1 1 0,87 

7. Irudian ikus daitezke hondar-tentsioak kontutan izanda lorturiko nekearekiko bizitzak. 

 
a)

 
b) 

7. Irudia. Hondar-tentsioak kontutan izanik nekearekiko bizitzaren iragarpena a) Soldaduraren oineko nodoa eta b) 
Soldaduraren oinatik 1mm-ra dagoen nodoa. 

Emaitzen arabera, ikusten da, soldaduraren oinetik 1mm-ra hartutako tentsioen balioak ematen 
dituztela emaitza errealenak, gainera, K = 0,87 koefizientea erabilita ere emaitza zehatzagoak 
lortzen dira. Kasu honetan, neke muga era egokian zehazten da. Hondar-tentsioen eragina dela eta, 
esperimentalki eta modeloarekin definitutako tentsioen artean diferentzia bat dago. 

Ondorioak 

Jakina den bezala, nekeari buruzko arauak oso kontserbakorrak dira. Ziklo altuetako nekearen 
kalkulua egiterako unean araurik egokiena BS-7608 da. Emaitzen arabera, R = -1 den kasurako, 
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emaitza zehatzenak tentsio alternoa kontutan hartuta lortzen dira. Honen arabera esan daiteke, 
entseguak zein R-rekin egiten diren eragina duela eta ondorioz kontutan hartu beharko litzatekeela. 
Gainera, tentsio izendaturekin baino emaitza errealagoak lortzen dira puntu beroaren metodoarekin. 

Hondar-tentsioak kontutan izanda lortzen diren emaitzak ematen dituzte aztertu diren metodo 
guztien artetik, bizitzaren iragarpen zehatzenak eta gainera, soldaduraren oinetik 1mm-tara dagoen 
nodo baten tentsioen balioak aztertuz. Hemen ere kontutan izan behar da bi koefiziente ezberdin 
erabili direla kalkuluak egiteko eta 0,87-koak ematen dituela emaitza egokienak. Etorkizunerako 
ildo bezala geratu litzateke nekearen iragarpen egoki bat egin ahal izateko koefiziente egoki bat 
zehaztea. 

Frogatuta geratu da, nekearekiko bizitzaren iragarpen egoki bat egiteko kontutan hartu beharko 
litzatekeela, hondar-tentsioen eragina eta soldaduraren geometria lokala, gainera ziurtatu egin 
beharko litzateke soldadurak ez duela inolako mikro-defektu ez inklusiorik. 

Eskerrak 

Egileek eskertu egin nahi dute Ministerio de Ciencia e Innovación-i emandako 
finantzaketagatik “Desarrollo de un nuevo concepto de línea de prensas de alta productividad en 
modo continuo y duración de vida ultra infinita (UHCF), basada en técnicas de transferización 
sincronizada–(SINCROLINE)” deituriko proiektua garatzerako unean. 
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V 
Materialen modelizazioa 



 

 

Neodimioz dopatutako kristal-hautsen laser igorpena 
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Gako-hitzak: laser igorpena, kristal-hautsak, random lasing (ausazko laserrak). 

 

Laburpena. Honako lan honetan, laser igorpena frogatu eta erakusten dugu (igorpen 

estimulatuaz lortutako argi-anplifikazioa) Neodimioz dopatutako lau kristal-hauts ezberdinekin. 

Honelako kristal-hautsak beste laser batekin ponpatzen ditugu eta igorpena behatu. Ponpaketaren 

energia-maila zehatz batetik gora, igorpenaren ezaugarriak erabat aldatzen dira: igorpen espektroa 

zeharo estutzen da, igorpen-pultsuaren iraupena erabat laburtu, eta igorpenaren intentsitate-maila 

izugarri handitu. Hain zuzen ere, ohiko laserretan gertatzen den bezalaxe. 

Sarrera 

Ohiko laserren ezaugarria da norabide zehatza eta koherentzia handia. Kristal igorlezko laserren 

artetik, oso ezagunak dira Nd
3+
-z dopatutako kristalak (entzutetsuena, Nd:YAG). Ioi horren 

igorpena oso efizientea da (infragorria 1,064 µm). Kristala ponpatu, bi ispiluren artean lerrokatu, eta 

ispiluetako batean zehar irteten da igorpena, baina kristal horiek fabrikatzea oso zaila izaten da, 

batez ere handiak, goi mailako gardentasuna behar dutelako. 

Normalean, gure laborategian lortzen ditugun kristalek akatsak izaten dituzte, eta laser igorpena 

lortzea zaila izaten da, akatsek argia sakabanatzen dutelako eta anplifikazioa oztopatu. 

Kristal horiekin hautsa eginda, fabrikazio-akatsek ez dute garrantzirik, eta ponpatuz, behatu 

dugu igorritako pultsuak ohiko laser argiaren ezaugarriak dituela: atari-energia batetik gora 

ponpatuz, aldi berean, bi efektu gertatzen dira: asko estutzen dira igorpen espektroa eta igorpen 

pultsuaren iraupena, eta, aldi berean, intentsitatea asko handitzen da. Hala ere, igorpena norabide 

guztietan gertatzen da (eta ez norabide zehatz batean) eta koherentziarik gabe. 

Baina nola liteke kristal-hautsarekin eta ispilurik gabe igorpen estimulatuaren anplifikazioa 

lortzea? Erantzuna da, hautsak berak argia sakabanatzen duela (difusioa), baina tranpa efektua 

eragiten duela, eta ponpaketa-argiari eutsi egiten diola denbora-tarte labur batean behintzat. Itxuraz, 

denbora hori nahikoa da anplifikazioa gertatu ahal izateko. 

 

Esperimentuaren muntaia. 
Kristal-hautsak ponpatzeko, laser sintonizagarri eta pultsatu bat erabiltzen dugu (Ti-zafiro). 800 

nm inguruko uhin-luzeran (laginaren absortzio-bandan: Neodimio
3+
 ioiaren 

4
I9/2 →

4
F5/2 trantsizioa). 

Pultsuen iraupena 10 ns-koa da eta, energia, 40 mJ artekoa. Ponpaketa-argia lente batez fokatzen 

dugu laginaren gainean, eta, lentea desplazatuz, fokatze-diametroa alda dezakegu 3mm-tik 0.1 mm-

arte. Gehiegi fokatuz gero, laginari kalte eragin dakioke. 

Igorpena jasotzeko (Neodimio
3+
 ioiaren 

4
F3/2 →

4
I11/2 trantsizioa, 1.064 nm inguruan), zuntz 

optiko bat erabiltzen dugu (500 µm-ko diametroduna) justu laginaren gainazalarekiko norabide 

perpendikularrean kokatuta. Zuntzaren muturrean, iragazi optiko bat kokatzen dugu ponpaketaren 

uhin-luzera ezabatzeko, edo murrizteko, baina igorpenarena jasotzeko. Halaber, beste zenbait 

iragazi neutro ere erabiltzen dugu igorpenaren intentsitatea oso handia baita, eta detektorea asetze-
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mailatik babesteko, izan ere, zuntzaren beste muturra fotodiodo azkar batean konektatuta dago eta 

fotodiodoa bera osziloskopio azkar batean; horrela, esperimentuaren portaera dinamikoa beha 

daiteke, alegia, ponpaketa eta igorpena denboraren menpe. 

Bestalde, igorpenaren espektroa behatzeko, zuntzaren beste muturra espektrometro batean 

konektatzen dugu. Espektrometroa CCD-array motakoa da, eta pultsu bakar baten espektroa eman 

dezake. 

Aipagarria da esperimentu hauek, ohiko laser igorpena lortzeko esperimentuen aldean, oso 

errazak direla, ez daukatelako laser-erresonadorerik eta, beraz, ez dute haien lerrokatze-prozesu 

delikatu eta neketsurik. 

 

Neodimioz dopatutako kristal-hautsak: laginak 

Zenbait kristal ezberdinekin egin dugu proba, denak Neodimioz dopatuak eta denak ezagunak, 

laser igorpenerako efizientzia ona erakutsi dutelako, baina hauts egindako laginekin, orain arte, 

laurekin lortu dugu laser igorpena: 

a) Itriodun Boratoak:  NdxY1-xAl3(BO3)4             (x=0.3, 0.5, 0.7, 1.0) 

b) Luteziodun Boratoak:  NdxLu1-xAl3(BO3)4      (x=0.3, 0.5, 0.7, 1.0) 

c) Luteziodun Banadatoak:  NdxLu1-xVO4   (x= 0.02, 0.03) 

d) Lantano Oxisulfuroak: (NdxLa1-x)2O2S   (x= 0.02, 0.03, 0.06, 0.09) 

Lehen bietan oso kontzentrazio-maila altuak lor daitezke (Neodimioak erabat ordezka dezake 

beste ioia), eta azken bietan, ordea, kontzentrazio-maila baxuak bakarrik lor daitezke. “1 irudiak” 

laginak erakusten ditu, kuartzozko ontzitxoetan kokatuta, eta, “2 irudiak”, mikroskopio elektronikoz 

egindako argazkia eta hauts-partikulen tamainen histograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Irudia. Kristal-hautsen laginak; kuartzozko ontzitxoetan sartuta eta goiko aldetik irekita; ponpaketa bertatik 

egiten da. Ontzitxoen barne-diametroa 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Irudia. Mikroskopio elektronikoz egindako argazkia (NdxLu1-xVO4) eta partikulen tamainen histograma. Ikus 

daitekeenez,  hauts partikulek mikra gutxi batzuetako tamaina dute. 
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Emaitza esperimentalak 

 

 “3 Irudiak” erakusten du igorritako pultsuen espektroa (Nd0.7Lu0.3Al3(BO3)4). Atariko 

ponpaketa-energia batetik behera, espektroa igorpen espontaneozkoa da. Aldiz, ataritik gora erabat 

estutzen da eta, aldi berean, intentsitatea izugarri handitzen. Irudian, bi espektroak batera adierazi 

ahal izateko, igorpen espontaneozkoa (gorria) 50 bat bider handitu dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Irudia. Espektroa: igorpen espontaneoa, ponpaketa-energia ataritik behera (gorria), eta ataritik gora (beltza). 

Intentsitate erlatiboak berdindu egin dira, igorpen estimulatua hainbat aldiz intentsuagoa baita. 

 

Bestalde, igorpen pultsuen dinamikak ere aldaketa nabarmena dauka, “4 irudiak” erakusten 

duen bezala. Atariko energiatik behera, igorpen espontaneozko beheraldia behatzen da (gorria). 

Hain zuzen ere, trantsizio horren berezko biziraupena. Aldiz, atariko energiatik gora, igorpen 

pultsuak nanosegundo-eskalako iraupena dauka. Lau magnitude-ordena bizkorragoa! Intentsitatea 

ere hainbat aldiz handiagoa da. 

 
4. Irudia. Igorpen-dinamika: ezkerreko irudian, denbora-eskala luzea: igorpen espontaneoa (hamar mikrosegundo 

inguruko beheraldia, ponpaketa-energia ataritik behera (gorria), eta ataritik gora (beltza). Intentsitate erlatiboak 

berdindu egin dira, igorpen estimulatua askoz intentsuagoa baita. Eskuineko irudian, denbora-eskala laburra: igorpen 

estimulatuak nanosegundo bateko inguruko iraupena. Igorpenaren iraupena lau magnitude ordena kolapsatzen da.  
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Halaber, ponpaketa-energiaren ataria aztertu dugu fokatze-azaleraren menpe. “5 irudian” ikus 

daitekeen bezala, laser igorpenaren atariko energia (mJ-tan) gutxituz doa fokatze azalera murrizten 

dugun heinean, gutxi gora behera linealki, espero zitekeen bezala. Baina energia-dentsitatea 

adierazten badugu (azalera unitateko energia) ikusten da ia konstante mantentzen dela, neurri 

batetik gorakoa bada fokatze-azalera, baina milimetro batetik behera, hazi egiten dela. Horrek esan 

nahi du, laginean kitzikatzen den sakonera milimetroa baino txikiagoa izan behar duela, eta 

dinamika aldatu egiten dela neurri horretatik behera, alegia, igorpenean parte hartzen duen 

bolumena, neurri horretatik behera, ez dela linealki murrizten. 
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5. Irudia. Ponpaketa-energiaren ataria fokatze-azaleraren menpe. Puntu beltzek erakusten dute, eta eskuineko 

ardatz bertikalean, laser igorpenaren atariko energia (mJ-tan). Ikus daitekeenez, energia-ataria gutxituz doa fokatze 

azalera murrizten dugun heinean, gutxi gora behera linealki. Baina energia-dentsitatea adierazten badugu (azalera 

unitateko) puntu gorriek erakusten dute, eta ezkerreko ardatz bertikalean, ia konstante mantentzen dela neurri batetik 

gorakoa bada fokatze-azalera, baina milimetro batetik behera, hazi egiten dela. 

 

Ez dago oraindik teoria garbirik, emaitza esperimental hauek guztiak azaltzeko. Argiaren 

difusio-fenomenoak hartu behar dira kontutan, baina difusioa eragiten duten partikulen tamaina 

argiaren uhin-luzeraren neurrikoa da (bai ponpaketarako eta baita igorpenerako ere). Izan ere, gu 

geu ohiko laser-igorpenaren ekuazio dinamikoak aplikatzen saiatzen ari gara, baina ausazko 

laserretara egokituta; parametro berri bi definitu ditugu, ohiko laser-ekuazioetan aplikatzeko: 

ponpaketaren sakonera, eta igorpen-fotoien iraupena ponpatutako bolumenaren barruan. 

Argitaratuta ditugu dagoeneko [1-2] emaitza esperimentalak eta zenbait atalen analisi teorikoa, 

baina oraindik analisi gehiago falta da. 
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Laburpena. Lan honekin, Al5083 aluminio-aleazioaren portaera superplastikoaren 

deskribapena azaldu da ekuazio-multzo hiperbolikoaren bitartez. Ekuazio-multzo honek kontuan 

hartu ditu materialaren deformazio-abiadurarekiko portaera, ale tamainaren bilakaera eta 

kabitazioaren bilakaera. Ekuazio-multzoaren parametroak identifikatu dira deformazio-abiadura 

kontrolatutako trakzio saiakuntza ezberdinak oinarritzat hartuta. Azkenik, material eredu hau 

elementu finitu bitartezko simulazioetan ezarri da, eta estrategi bezala erabili da kontrako-

presioaren erabilgarritasuna frogatzeko, eta material eredu konplexuen garrantzia azpimarratzeko. 

Sarrera 

Konformaketa Superplastikoa (Superplastic forming edo SPF) fabrikazio prozesu berezia da, 

eta zenbait materialek deformazio handiak jasateko duten gaitasuna erabiltzen du. Hala ere, material 

hauek egoera egokian deformatu behar dira, tenperatura altuan eta deformazio-abiadura baxuan 

alegia. Konformaketa Superplastikoarekin lotu daitekeen onura nagusia, geometria konplexuak 

lortzea da. Prozesu honek, ordea, baditu hainbat desabantaila deformazio-abiadura baxuei lotuak, 

izan ere, gainontzeko konformaketa prozesu tradizionalekin konparatuta, ekoizpen-denbora altuak 

behar dira. Beste desabantaila bat material superplastiko batzuek jasaten duten kabitazio efektua da, 

materialaren propietate mekanikoak murrizten ditu eta. 

Prozesuaren muga hauei aurre egiteko, zenbakizko erremintak erabili ohi dira, materialen 

propietate superplastikoen erabilera maximoa egiteko behar diren prozesu-parametroak lortzeko, 

hau da, presio-denbora kurbak. Baina zenbakizko erreminta hauek ez dira erabilgarriak materialaren 

portaera deskribatzen duten ekuazio fidagarririk gabe. Presio-denbora kurben aurreikuspen okerra 

egin ezkero, materialaren ahalmen superplastikoen aprobetxamendu eza edota hauste goiztiarra 

gerta daiteke. 

Hiru puntu hartu behar dira kontutan probeta superplastikoen saiakuntza egiteko orduan: 

deformazio-abiadurarekiko sentikortasuna, ale tamaina eta kabitazio bilakaera. Aipatutako azken 

puntu hau aleazio batzuk konformatzerakoan da soilik garrantzitsua, Al5083SPF aluminio-

aleazioaren kasuan bezala. 

Kabitazio-frakzioaren handitzeak materialaren ahultzea dakar, eta bere garrantzia ez da aipatu 

beharrekoa materialaren hausturaren deskribapen fidagarria egiteko orduan soilik. Izan ere, 

amaierako piezaren propietate mekanikoen murriztea ematen da poro kontzentrazio handia baldin 

badago. Pilling eta Ridley-k [1-5] erakutsi zuten poro frakzioaren handitzea ezberdina dela tentsio 

uniaxial eta biaxialaren kasuan. Efektu hau kabitazioa tentsio egoerarekiko menpekoa delako 

ematen da. 

Lan honetan Zhou eta Dunne-n [6] ekuazio hiperbolikoaren kapazitatearen analisia egin da, Al-

5083 aluminio-aleazio komertzialaren erabilpena eginez. Autore hauek aurkeztutako ekuazioak 

eraldatuak izan dira kabitazioaren bilakaeran efektua ezartzeko. Lehenik, trakzio saiakuntzak egin 

dira deformazio-abiadura kontrolatuetara eta ekuazio-multzoaren parametroak doitu dira material 

eredu zehatz bat lortzeko. Azkenik, ekuazio hauek Abaqus® Standard-en inplementatu dira egoera 

biaxialetan materialaren erantzuna simulatzeko, kontrako-presio ezberdinak erabiliz. 
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Material eredua 

Trakzio saiakuntzak. Tentsio saiakuntzak. Lehendabizi, trakzio saiakuntza uniaxialak egin 

dira deformazio-abiadura kontrolatuetara. Lau abiadura ezberdin erabili dira,  s
-1

,  s
-1

, 

 s
-1

 eta 2  s
-1

, 773 K tenperaturara. Lorturiko erantzunak 1. Irudian agertzen dira, 

tentsioa deformazio plastikoaren aurka agertzen delarik. Ikus daitekeenez, deformazio-abiadura 

ezberdinetara tentsio ezberdintasun handiak ematen dira. Gainera, materialaren biguntzea gero eta 

nabarmenagoa da deformazioa aurrera doan heinean, deformazio-abiadura altuetara handiagotu 

egiten den efektu bat delako. 

 

 
1. Irudia. Deformazio-abiadura kontrolatuetara Al-5083 aluminio-aleazioarekin egindako trakzio saiakuntzak 

773K-etara. 

 

Ekuazio konstitutiboak. Lan honetan erabilitako ekuazio konstitutiboak mekanismo fisikoetan 

oinarritutako ekuazio hiperbolikoetan dute bere funtsa [6-8]. Ekuazio hauek titanio eta aluminio-

aleazio superplastikoen eredua lortzeko erabiliak izan dira [7]. Ekuazio hauen abantaila nagusietako 

bat da konstante guztiak deformazio-abiaduraren menpekoak direla. Bestalde, deformazio-abiadura 

bitarte handiagoan da baliozkoa, konformaketa superplastikorako erabiltzen diren beste ekuazio 

batzuekin konparatuta [8]. 

Materialaren kabitazio portaera dela eta, ekuazioak eraldatuak izan dira eta beste batzuk gehitu 

dira (4. Eta 5. Ekuazioak), materialaren biguntzea deskribatu dezaten. Horretarako  poro frakzio 

azalera gehitu da 1. Ekuaziora. Kabitazioaren bilakaera ekuazio esponentzial baten bidez 

deskribatzen da, eta poroak lehenengo momentutik existitzen direla eta homogeneoki kokatuta 

daudela suposatzen du [3]. 

ψ poro handitze parametroa materialaren tentsio egoeraren menpekoa da [9,10]. Hau 

triaxialitatearen bitartez inplementatzen da, tentsio hidrostatikoaren eta tentsio efektiboaren arteko 

zatidura inplementatzen alegia. Aldaketa hauek egin ondoren, ekuazio konstitutiboak ondorengoak 

dira: 
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 ,  (3) 

  ,  (4)  

 ,    (5) 

 ,  (6) 

 .  (7) 

non  eta deformazio totala eta deformazio plastikoa, d ale tamaina, R gogortzeko 

isotropikoaren aldagaia,  hasierako poro frakzioa, m deformazio-abiadurarekiko sentikortasuna, 

 tentsio hidrostatikoa,  von Mises-en tentsio efektiboa  elastikotasun mugaren tentsioa eta E 

modulu elastikoa diren. α, β, γ, C1, γ1, α1, β1 eta µ konstante konstitutiboak dira.  

Prozesuaren zenbakizko eredua 

Elementu finitu bidezko simulazio-eredu bat garatu da ABAQUS 6.9.1. software komertziala 

erabiliz. Bulge-test motako prozesua simulazioa egin da, txapa bat 145 mm-ko barne diametroa 

duen moldeari lotuz. Txapa karratua da eta 200 bider 200 mm
2
 azalera eta 1.5 mm-ko lodiera du. 

Txaparen sarea egiteko 3D-ko oskol elementuak erabili dira, eta moldearen maila egiteko 3D-ko 

elementu zurrunak. Ekuazio konstitutiboak CREEP eta USDFLD erabiltzaile subrutinen lotura 

ebatziz inplementatu dira. 3. Irudian partzialki konformatutako hemisferioa ikus daiteke 

konformatze denboraren 4212 s-an. 

 

 
2. Irudia. Hemisferio formako bulge-test simulazio baten erantzuna 0.15 MPa-eko presioa erabilita 4212 s-an. 

Emaitzak 

1. Taulan ikus daitezken parametroak 1. Irudiko Al-5083 materialaren kurbak erabiliz atera dira 

Matlab® softwarearen bitartez. α1, β1 eta γ1  literaturatik hartutako datuak oinarritzat harturik atera 

dira [7], eta fa0, E and  σy bibliografiko balioetatik hautatuak izan dira. [2,7]. 
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 1. Taula.  Datu esperimentalen doikuntzatik lorturiko parametroak. 

 
Parametroa Balioa 

α 1.0173·10
-7

 

β 0.324 

γ 1.1234 

C1 5.873 

γ1 4.982 

α1 0.3027·10
-6

 

β1 0.3271·10
-2

 

µ 0.2189·10
-1

 

E 1000 (MPa) 

σy 0.1 (MPa) 

fa0 %1.25  

 

4. Irudian kurba doituen eta datu esperimentalen arteko konparaketa erakusten da. Alde batetik, 

deformazio-abiadura txikiagoetako kurben doikuntza zehatzagoa dela ikus daiteke. Ohikoa den 

bezala, materialaren biguntzea deformazio gradu txikiagoetan hasten da deformazio-abiadura 

handia denean. Beste alde batetik, biguntze efektua zehatzagoa da deformazio-abiadura handiko 

kurbetan. 

 
3. Irudia. Puntu esperimentalen eta kurba doituen arteko konparaketa. 

 

Gainera, kabitazio efektua atxikita duen ekuazio konstitutibo multzoa erabili da bulge-test 

motako SPF prozesu multiaxial baten eredua garatzeko. Hiru simulazio prestatu dira, kabitazio 

efektuaren hiru portaera ezberdin aztertzeko asmoz. Simulazio guztien kasuan hasierako 

momentuan presio igoera bat aplikatzen da, aurrerantzean presio konstante ezberdinekin jarraitzeko. 

Txaparen alde bien arteko diferentzia, hau da, konformaketa-presioaren eta kontrako-presioaren 

arteko diferentzia, 0,15 MPa-eko balio konstantean mantendu da. Ordea, hiru simulazioen kontrako-

presio ezberdinak inposatu zaizkie: lehenengo simulazioan 0,15 MPa-eko presio nagusia eta 

kontrako-presiorik ez, bigarrenean 0,25 MPa eta 0,1 MPa-eko kontrako-presioa, eta hirugarrenean 

0,45 MPa eta 0,3 MPa-eko kontrako-presioa. 

4. Irudiak bulge-test-aren puntan dagoen iragarritako deformazio-abiaduraren bilakaera 

erakusten du. Argi izan presio konstantea 0,33 deformazio baliotik aurrera aplikatu dela eta horren 

aurretik presioa monotonikoki igo dela. 

Ikus daitekeen bezala, presio nagusia konstantea hasten den puntuan deformazio-abiadura 

txikitu egiten da 0,3 eta 0,5 deformazio balioen artean. Honek materialaren gogortzea dagoela 
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adierazten du, eta gogortze hau ale tamaina eta gogortze isotropikoaren ekuazioek eragiten dute. 

Baina tendentzia hau 0,55 deformazio balio ingurutik aldatzen hasten da, materialaren biguntzea 

adieraziz. Biguntze hau 0,8 balio ingurutik amaitzen da kalte osoa ematen delako, eta materiala ez 

delako tentsio nahikoa lortzeko gai presioari aurre egiteko. 

 

 
 

4. Irudia. Deformazio-abiaduraren bilakaera hemisferioren poloan Al5083 aluminio-aleazioa erabiliz 773K-etara 

eta tentsio egoera ezberdinetarako. 

 

Kabitazio-frakzioaren bilakaera 5. Irudian ikus daiteke aurretik aipatutako hiru kasuetarako. 

Hasieran kabitazio-frakzioa oso antzekoa da kasu guztietan, baina tendentzia hori aldatuz doa 

deformazioa handitzen doan heinean, kabitazio-frakzioaren balioa kritikoa bihurtzen delarik. Honek 

badu bere eragina deformazio-abiaduran ere (ikus 4. Irudia). Kontrako-presioa gutxitu ezkero 

materiala deformazio gutxiagorekin biguntzen denez, deformazio-abiadura ezberdinak daude 

simulazioaren amaieran hiru kasuetarako. 

 

 
 

5. Irudia. Kabitazio azaleraren frakzioa hemisferioren poloan Al5083 aluminio-aleazioa erabiliz 773K-etara eta 

tentsio egoera ezberdinetarako. 
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Ondorioak 

Artikulu honetan, ekuazio multzo hiperboliko bat garatu da Al-5083 aluminio-aleazio 

superplastikoaren portaera deskribatzeko asmoz, eta tenperatura altuetara aplikatutako SPF bulge-

test baten ereduan erabili da. Ekuazio multzo honek ale tamaina eta poro azaleren bilakaera 

kontutan hartzen ditu. Era berean, garatutako material ereduak komunztadura ona erakusten du datu 

esperimentalekin. Hala ere ezberdintasunak nabariak dira deformazio-abiadura altu eta baxuen 

artean, materialaren gogortze-biguntze portaera dela eta. 

Elementu finitu bidezko SPF bulge-test eredu bat garatu da, eta honek kabitazioaren bilakaera 

erabiltzen duten ekuazioen garrantzia azpimarratu du, prozesu honen bidez konformaturiko piezek 

kabitazio kopuru kontrolatua izan behar dute eta. Triaxialidadearen adierazgarritasuna azpimarratu 

behar da, erantzunek kontrako-presioa tresna garrantzitsua dela adierazten baitute. 
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Laburpena. Zientzia eta industria arloetan prozesu simulazio eta modelizazioak ondo 

ezarritako tresnak dira. Ikerkuntzan, solidotzean ematen diren fenomenoak ezagutu eta ulertze 

aldera, zehaztapen handiko konputazio luze eta intentsiboetara jotzen da. Fase-Eremu, Automata 

Zelular edo Dinamika Molekularrak bezalako teknikak erabiltzen dira. Industria alorrean aldiz, 

galdaketa simulazioek piezen diseinua hobetu eta produkzio kostuen murrizketan laguntzen dute. 

Gaur egun makro deritzon eskalan burutzen dira kalkulu hauek, hots, mm eta m arteko eskalan. 

Zientzian ez bezala, erabiltzaileen trebakuntza eta ezagutza urriagoa denez, ahal bezain konputazio 

erraz, zehatz eta azkarrenak hobesten dira. 

Lan honetan simulazio eta zenbakizko metodoen eguneratzea egingo da. Teknika desberdinak 

aipatu eta egungo joeren berri emango da. 

Azkenik eta industria ikuspegitik, galdaketa simulazioetan mikroegitura deskribatzeko eredu 

bat proposatzen da. Funtzio analitiko eta termodinamika datu-baseak baliatuz AZ91E Mg 

aleaziozko pieza baten fase banaketa, aleazio elementuen segregazioa eta hozte kurbak ematen dira 

emaitza modura. 

Sarrera 

Aspalditik datorkigun teknologia da galdaketa. K. a. 4000. urtean galdaketa bidez ekoiztutako 

brontzezko piezak topatu dira Txinan eta historiak aurrera jarraitu duen heinean, aro eta leku 

desberdinetan galdaketa teknika eta material desberdinak jorratu dira. Duela 50-60 urte solidotzea 

soilik teknologia eta eremu enpiriko izatetik zientzia izatera pasa zen. Esan liteke, Chalmersek  

Principles of Solidification [1] argitaratu zuen arte solidotze fenomenoak ez zuela ingeniaritza eta 

zientziaren ataria zeharkatu. Bertan, hozketan ematen den solutu banaketa aztertu eta hazketa 

esferiko edo lauan eman litezkeen dendrita egiturak hobeto ulertzeko azalpenak ematen ziren. 

Hamar urte beranduago, Flemingsek Solidification Processing [2] argitaratu zuen eta Chalmersek 

hasitako bidea jarraituz, neur zitezkeen mikroegitura ezaugarriak (dendrita arteko tarte eta 

segregazio patroiak) kalkulatzeko ereduak proposatu zituen. Eredu hauek hozte abiadura eta 

tenperatura gradienteak bezalako prozesu-aldagaiak kontutan hartzen hasi ziren. Gainera, aldagai 

hauek fase diagrama eta aleazioaren hozte tartea bezalako aleazio-ezaugarriekin erlazionatzen ziren. 

Honela, behin prozesu eta aleazio parametroak elkar hartu ostean, solidotzean sortzen diren 

mikroegitura modeloen ulermenari eman zion garrantzia zientziak, zehazki dendrita hazketan 

tamaina eskalak duen eraginari.  Honen harira idatzi zuten Kurz eta Fisherrek Fundamentals of 

Solidification [3], eta bertan, hozten ari den mikroegituraren eboluzioaren deskribapen-ereduak 

proposatzen ziren. Azken finean, ordura arte kualitatiboki gauzatzen ziren kalkuluak 

kuantitatiboago egiten hasi ziren. 

Ereduen garapenak eta gehienbat 80. hamarkada ostean eman zen konputazio ahalmenaren 

zabalkundeak, lehen software komertzialen etorrera ekarri zuen. Apurka industrian ezartzen joan 
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ziren, piezen diseinua eta prozesua hobetzeko helburuarekin. Elementu, bolumen edota diferentzia 

finituen metodo bidezko zenbakizko teknikak erabiliz, bero-transferentzia kalkuluak egiten hasi 

ziren. Honela, makro-eskala deritzon tamaina eremuan, hozketan zehar askatutako beroak soilik 

prozesu-aldagaien, azken piezaren akatsen eta propietate mekanikoen estimazioan duen eragina 

kontutan hartzen hasi zen. Konputazio-tekniken laguntzari esker, arlo teoriko eta praktikoko 

ezagutzan sakontzen joan  zen. Ezagutza eta konputazio baliabideen garapena uztartuz, 

mikroegitura konplexuen ulermenean sakondu zen eta benetako geometrietan bero-

transferentziaren, solutu garraioren eta jariakin fluxuen kalkulu errealistak garatu ziren. Azken 

hauek kalkulu intentsibo eta luzeak izaki, ikerkuntzan eta unibertsitate alorrean erabiltzen dira 

gehienbat. 1. irudiak laburbiltzen ditu tamaina eta denbora eskalaren arabera hozketari loturiko 

fenomenoak, eta horren harira garatu diren teknika eta zenbakizko metodo ezberdinak. 

 

 
1. Irudia  Tamaina eta denbora eskalen menpe jorratzen diren arlo eta zenbakizko metodoak. 

 

Solidotzea ematen denean, hozketak eragindako fase-aldaketa bat gertatzen da, likidotik 

solidora. Aldaketa hau aztertzerakoan zenbait fenomeno hartu behar dira kontutan: hala nola, 

lehenik solidoaren nukleazioa jazotzen da eta ondoren, hazketa ematen den heinean, solidoak bero 

sorra askatzen du. Era berean, solutuaren banaketa gertatzen da, segregazioa, eta hau ematen den 

eskalaren arabera, mikro- ala makro-segregazio izenez ezagutzen da. Fase likido eta solidoetan 

solutuaren difusioa gertatzen da. 

Lehen solidoaren nukleazioa teoria heterogeneo eta homogeneoen bitartez azaldu ohi da [3]. 

Hala ere, ohikoa da saiakuntza enpirikoetan oinarritutako eredu bat sortzea. Azpihoztearen 

funtzioan egonkor egin diren nukleoen banaketa kurba bat interpolatzen da. Stefaneskuk [4] 

nukleazio eredu enpirikoen bilduma osatu zuen. Azken hamarkadan, Greer eta bestek [5] industriara 

gerturatu asmoz, hazi fintzaileek aleazio teknikoen nukleazioan duten eragina aztertu zuten: hazi 

fintzaile partikulen tamaina eta azpihoztea kontutan hartzen dituen eredua proposatu zuten. 

80ko hamarkadan gehien bat, modelo analitikoen bitartez, hasieran sortzen den lehen solidoaren 

steady-state deritzon hazketa jorratzeko aukera anitz zabaldu ziren. Gehienak solido-likido 

frontearen azterketa eta jarraipenean funtsatzen dira, hots, frontearen hazte abiadura eta 

egonkortasuna kalkulatzen dute. Bada fronte laua, zutabe eta era ekiaxikoko  hazketa dendritiko edo 

globularra deskribatzeko eredurik ere. Ildo berean, fase anitzeko solidotzeak deskribatzeko ereduak 

ere badira [3]. 

Solutu difusioa aztertzeko muturreko bi eredu nagusi daude: batak oreka termodinamikoa 

onartzen du, eta ondorioz, hozketa oso mantsoa hobesten. Hau da, likido eta solido faseetan solutua 

homogeneoki barreiatzen dela. Bestea Scheil deritzona da eta fase solidoan difusiorik ez dagoela 

baina likidoan solutua homogeneoki barreiatzen dela onartzen du. Soluzio azkar eta sinpleak dira 
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hauek. Bada fase likidoan difusioa homogeneoki ematen dela eta solido barruan difusio mugatua 

dagoela onartzen duen eredurik ere [4]. Likidoan ematen den solutu difusio mugatua aztertu nahi 

denean, Ficken 2. legea aplikatu ohi da. Lege hau aplikatu nahi bada, kalkuluak mantsotu eta 

zailtzen dituzten zenbakizko metodoak erabili behar dira. 

Eredu analitikoez bereiz, konputazio ahalmena hobetu ahala zenbakizko metodoak garatu ziren. 

Metodo hauei esker detaile handiagoko simulazioak ahalbidetzen dira eta gainera mikroegituraren 

morfologia era zehatzago batean deskribatu daiteke. Dinamika Molekularrak edo Molecular 

dynamics bezalako metodoen bidez nukleazioa deskribatu ohi da. Metodo hauek eskala atomikoan 

lantzen dira eta atomoen arteko atxikitzea, nukleazio abiadura eta bustitze gaitasuna nolakoak diren 

aztertzen dituzte besteak beste [6]. 

Automata Zelular izeneko metodoek hozketa prozesu osoa deskribatzeko balio dute. Bi sare-

begi tamaina ezberdineko elementu edo diferentzia finituko sareak erabili ohi dira. Sare-begi 

zabalenekoak tenperatura banaketa ezagutzeko bero-transferentziaren ekuazioa makro-eskalan 

askatzen du. Besteak aldiz, automata zelular modura lan egiten du, eta ezaugarri bezala honako 

hauek ditu: zelda edo sare-begiaren geometria eta egoera, alboko zeldekin duten erlazioa eta zelda 

egoera aldatzeko araua. Zeldek hiru egoera ezberdin izan ditzakete: egoera guztiz likidoa, fase 

likidoa eta solidoa uztarturik dauden nahaski egoera ala hazi solidoarekiko egoera ukitzailea [7]. 

Egoera aldaketarako araua nukleazioaren eta haziaren hazketaren arabera definitzen da. Kalkulu 

hauen bitartez, meso-eskalan hazi hazketa deskribatu eta mikra-eskalan dendrita hazketa aztertu 

daitezke, nagusiki emaitza kualitatiboak lortuz. Desabantaila modura, sare-begi karratuak 

erabiltzeak anisotropia arazoak dakartza [8]. 

Phase-field edo Fase-Eremu zenbakizko metodoa, Interfase edo Fasearte Difuso metodo bezala 

ere ezaguna, ez da automata zelularrak bezain inplementa erraza eta gainera kalkuluak 

intentsiboagoak, eta hortaz, geldoagoak dira. Orain arte azaldutako metodoek hazten ari den fase 

solidoaren morfologia aurrez ezarria dute. Metodo honek aldiz, fasearte difusoa izanik, topologia 

aldaketak erraz deskriba ditzake. Hori dela eta, gero eta argitalpen gehiagotan azaltzen da hozketa 

arazoak askatzeko: fase anitzeko sistemetan  eman daiteken hazketa dendritikoa, jariakin fluxuaren 

eragina edo konbekziodun kalkuluak jorra daitezke [9]. Teknika honek, hozketatik aparte, solido 

egoerako fase-aldaketak, gainazal difusioa edo tentsio lasaitzea bezalako arloen deskribapenerako 

arrakasta izan du [10]. Metodo honen oinarrian fase-eremu izeneko parametroa dago. Aldagai 

honek 0 eta 1 arteko balioak har ditzake, biak barne, eta sare finko batean ezartzen da. Solido 

egoeran, parametro honen balioa 1 da, likido egoeran aldiz 0, eta 0,5 denean berriz, faseartea dela 

esan nahi du. Honela, likido eta solido faseen arteko eremua difusoa dela esan liteke. Normalean 

Fase-Eremu metodora bi bidetatik hurbil liteke. Batetik, termodinamikaren ikuspegitik aplika 

daiteke eta bestetik, fasearte zorrotzaren (ez difuso) ikuspegitik. Normalean lehenengo bidetik, 

energiaren ikuspegitik, energia askearen balantzea egin ohi da: uneko solido-likido fasearteko 

tentsioaren arabera, sistemaren energia maila eta orekara joateko duen abiadura deskribatzen dira. 

Fase diagrama lineal eta idealizatuak ez dira egokiak  fase eta aleazio osagai anitzeko sistemak 

simulatzeko; horretarako eta Gibbs energia askeak kalkulatzeko Calphad metodoak dira 

egokienak[10]. Fase- Eremu teknikak abantaila ugari ditu: aurrez aipatutako metodo analitikoak 2D 

eta 3Dn ontzat emateko balio izan du, hozketa modu desberdin eta konplexuak askatzeko gai da eta  

solidotzetik kanpo ere beste arlo batzuk jorra ditzake. Desabantaila nagusia konputazio errekurtso 

masiboen beharra da: aste edo hilabete luzeko simulazioak egin nahi ez badira, kalkuluak domeinu 

txikitara mugatu behar dira, hau da, bizpahiru dendritara [8]. 

Bestetik, azken urteetan nabarmentzen ari dira Calphad (Calculation of Phase Diagram) 

erremintak. Termo-kimika eta termodinamika landuz, elementu eta fase anitzeko sistemen 

termodinamika datuak (entalpia, entropia, Gibbs energia askea, etab.) eta fase diagramak kalkula 

daitezke. Erreminta hauen erabilera soilak, aurrerapauso galanta suposatzen du hozketa kalkuluetan. 
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Ohiko oreka fase diagramez gain, ez-oreka baldintzetan ematen diren hozketak ere ahalbidetzen 

dira. 

Lan honetan zehar, solidotze zientziaren gainbegiratuaz gain, mikroegitura deskribatzeko 

Calphadaren laguntzaz egindako kalkulu analitikoen emaitza batzuk erakutsiko dira adibide 

modura, beti ere industria aplikazioaren ikuspegitik. 

 

Industria aplikazioetarako zenbait simulazio adibide 

Aurretik aipatu den bezala, gaur egun industrian erabiltzen diren simulazio erremintek isurtzen 

den metal urtuaren eta moldearen arteko bero-transferentzia kalkulatuz piezaren akats, distortsio eta 

propietate mekanikoen estimazioak egiten dituzte. Hala ere, ez dira gai fase kantitate, solutu 

segregazio edo ale tamaina baliorik era kuantitatiboan emateko. Simulazio software hauei Calphad 

software bat eta mikroegituraren eboluzioa deskribatzen duen eredu analitiko bat lotzen bazaizkie, 

helburu hauetara hurbil daiteke. Jarraian adibide modura emaitza batzuk erakutsiko dira erreminta 

hauen ahalaren erakusgarri. Erabilitako eredu analitikoak aipatu besterik ez dira egingo eta ez da 

azalpenetan sakonduko. Azalpen sakonagoetarako erreferentzietara edo lan honen egilera zuzentzen 

da irakurlea. 

Errutina programagarriz osatutako Calphad software bat erabili da fase diagrama eta 

termodinamika parametroak lortzeko. Bero-transferentzia simulazioetarako elementu finituen 

metodoan oinarritzen den ohiko software komertzial bat erabili da. AZ91E Mg aleazioa (% 90 Mg, 

% 9 Al eta % 1 Zn) izan da hautatutako galda materiala. 

Scheil hozketa programatu da Mg-Al-Zn sistemaren datu-base termodinamiko bat erabiliz. 

Hozketa honek likidoan nahasketa homogeneoa eta solidoan difusio eza onartzen ditu. 2. irudiak 

orain arte hozketa simulazioetan egin ohi den suposaketa bat faltsua dela erakusten du. Hain zuzen, 

frakzio solidoa eta askatzen den bero sorra proportzionalak direla.  

 

 
2. Irudia AZ91 aleazioaren Scheil hozketan ematen den bero eta frakzio solido banaketa. 

 

Mikroegitura deskribapenerako LGK bezala ezagutzen den eredu analitikoa erabili da [11]. 

Azpihoztutako metal urtuan itxura ekiaxikoko dendrita haziak sortzen direla suposatzen da. Aurrez 

emandako azpihozte balio jakin batentzat, solido-likido frontearen hozte abiadura eta dendrita 

puntaren erradioa kalkulatzen da. Kurbatura azpihoztea, solutuak eragindako azpihoztea eta 

azpihozte termikoaren baturak ezartzen du azpihozte totala. 

Akats funtzio edo error function delakoa baliatuz, solidoan difusio eza onartu eta likidoan 

ematen den difusio mugatua kalkulatu da. 1. ekuazioak agintzen du difusioa. D difusio koefizientea 

da, c0 aleazio elementuaren konposizio balio nominala, x difusio luzera eta t difusio denbora. Azken 

bi parametro hauek erabiltzaileak ezarritako balioak dira. 

tD

x
erfccc 00               (1) 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

248



 

Mikroegitura deskribapenerako eredua eta Calphad softwarea uztartuz, edozein hozte 

abiaduratarako hozketa simula daiteke. Honela, fase solidoaren eboluzioa eta solutu elementuen 

mikrosegregazioa kalkula daitezke. Difusio ekuazioko difusio luzera parametroa 1 µm denerako eta 

difusio denbora ezberdinetarako Mg-aren α-Mg fase primarioaren frakzioaren eboluzioa erakusten 

da (ikus 3. irudia). 

 
3. Irudia Mg-aren α fasearen eboluzioa difusio denboraren funtzioan difusio luzera 1 µm izanda eta hozte abiadura 5 

ºC/s. 

 

Baldintza berberetarako, Al eta Zn aleazio elementuen mikrosegregazioa erakusten da (ikus 4. 

irudia). 

 

 

 
4. Irudia  Al eta Zn mikrosegregazioa difusio denboraren funtzioan difusio luzera 1 µm izanda eta hozte abiadura 5 

ºC/s. 

 

Hozte kurbetan ere errealitatera hurbilketa nabarmena antzeman daiteke mikroegitura 

deskribatzeko eredu analitiko bat Calphadarekin uztartu eta ohiko bero-transferentzia 

simulatzaileko tresnekin konbinatuz gero. Mikroegitura kalkuluetatik, baldintza jakinetarako bero 

askatze datuak lortzen dira emaitza gisa. Datu hauek bero-transferentzia simulazioetan erabiliz gero, 

jarraian dagoen 5. irudiko emaitzak ematen dituzte. Grabitate bidezko kubo erako geometria baten 

galdaketa simulatu da. Hozte kurbak geometriaren erdiko puntuarenak dira. Originala izenez 

simulazio softwareak bere datu-basean duen bero askatze datuekin kalkulatutako kurba adierazi 

nahi da. Emaitzak aztertuz gero, argi ikusten da mikroegitura kalkuluei esker hozte kurbaren itxura 

hozte errealari gehiago hurbiltzen zaiola. Hortaz, gaur egun bero-transferentzia softwareek bero 
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neurketa (DSC edo beste teknikaren bat) bidez lortzen dituzten bero askatze datuak simulazio 

bitartez kalkula daitezke emaitza onargarriak eskuratuz. 

 
5. Irudia Simulazio eta hozte errealetako hozte kurben konparaketa. 

Ondorioak 

Gaur egun hozketa simulazioak egiteko zenbakizko metodo eta erreminta desberdinen 

gainbegiratzea aurkeztu da. Kalkuluetan nahi den zehaztasun eta azkartasunaren arabera teknika 

ezberdinak daude erabilgarri, hala nola, eredu analitikoen bidez kalkulu azkar eta kuantitatiboak 

gauza daitezke eta Fase-Eremu bezalako zenbakizko metodoekin dendrita hazketako kasuistika 

ugari aska daitezke. 

Calphad erremintak lagundutako mikroegitura deskribapenerako eredu analitikoekin egindako 

kalkuluek, gaur egun bero-transferentzia besterik kontutan hartzen duten simulazioak hobe 

ditzakete. Askatutako beroa kalkula daiteke eta solidotzen diren faseen eta solutu elementuak 

kuantifika daitezke. Horregatik, mikroegitura deskripziorako eredua, Calphad kalkuluetarako 

softwarea eta ohiko bero-transferentzia softwarearen elkarketa soluzio eraginkorra da industria 

aplikazioetarako, kalkuluak azkar eta era kuantitatiboan jorra baitaitezke. 
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Materialak eta ingurugiroa 
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Gako-hitzak: Altzairugintzako sarrak, hondakin industrialen erabilera, EAF sarra beltza, 

bioiragazketa. 

 

Laburpena. Arku Elektrikodun Labearen bidez altzairua fabrikazio-prozesuan, 

altzairugintzako EAF sarra beltza izeneko solidoaren itzelezko kantitatea sortzen da. Nahiz eta 

solido honi zenbait irtenbide eman zaizkion orain arte, kudeaketa egokirako eta berrerabilera 

segururako bide berriak aukitu behar dira. Lan honetan, mendibideetan erabili diren sarren portaera 

aurresateko asmoz, karbonatazioaren bidezko “zaharkuntza azeleratua” eta ondoriozko lixibiazioa 

aztertu dira. Beste alde batetik, erabilera berriztatzailea proposatu da kutsatzaile gaseosoen 

tratamendurako bioiragazkien euskarri geldo moduan.  

    

Sarrera 

Gaur egungo altzairugintza, garrantzi ekonomiko handiko industria da mundu osoan zehar eta 

energiarik gehien kontsumitzen duen sektoreetariko bat da. Aktibitate honek ingurugiroan ondorio 

kaltegarriak sortzen ditu; hala nola, hozteko sistemetarako ur-eskaera handia, hauts eta gasen 

igorpen handia, energia-kontsumo oso altua eta, azkenik, sarrak izeneko hondakin solidoen kantitate 

itzela.  

Altzairugintzaren ekoizpena Europan 198 milioi tona (198 Megatona, Mt) izan da 2008. urtean 

eta mundo osoan, 1.327 Mt. Euskal Herrian hamalau altzairugintza-enpresa daude gaur egun eta 

guztira altzairu-mota desberdinen 5 Mt ekoizten dute [1].  

Altzairua fabrikatzeko teknologien artean, Arku Elektrikodun Labea (Electric Arc Furnace, 

EAF) da ohikoa. Labea txatarraz edo burdinazko solidoz bete ostean, grafitozko elektrodoen artean 

sortzen den arku elektrikoak urtu egiten du karga. Elektrodoen azpian likido urtua agertzen denean, 

kare solidoa gaineratzen da eta oxigeno purua injektatzen da. Prozesu honetan, sarra beltza edo 

oxidatzailea izeneko solidoa (EAF sarra beltza) sortzen da eta osteko birfindeketaren prozesuan 

sarra zuria sortzen da.  Guztira, 1 tona altzairu ekoizteko 130-180 kg sarra lortzen dira eta kantitate 

honen % 90 inguru sarra beltza da.  Nahiz eta Europako Altzairugintzako Erakundeak 

(EUROSLAG-ak) sarra “prozesuaren azpiproduktu” gisa sailkatu (eta ez hondakin gisa), sortutako 

kantitatea oso altua da (Euskal Herrian 937.000 t sarra beltz 2006. urtean) eta material hau 

erabiltzeko alternatiba berriak eta ingurugirorako seguruak aurkitu behar dira.  

Zabortegietan metatu beharrean, baliabide naturalak (area, harriak…) aurrezteko erabili dira 

hainbat herrialdeetan [2]. Solido honen ezaugarri kimiko, fisiko eta geometrikoetan oinarrituta, 
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bideak egiteko (bai gaineko geruza moduan edo bai asfaltoen betegarri moduan), edo zementua 

fabrikatzeko erabili dira [3-5]. Ur-tratamenduetan ikatz aktibatua adsorbatzaile gisa ordezkatzeko 

ahalmena aztertu da baita CO2-aren agente baitzaile gisa erabiltzeko ahalmena ere [6, 7]. 

Nahiz eta solido-mota hau “ez-erreakzionakor” moduan sailkaturik dagoen, epe luzean  

kutsadura sor lezakeen aztergai dago lurzoruekin eta atmosferararekin zuzenean kontaktuan 

dagoenean. Argitaraturiko literaturan, hainbat egurats-faktoreren eragina aztertu da; hala nola, 

tenperatura (izotz-urtze zikloak), karbono dioxidoa (CO2-aren kontaktuaren ondoriozko 

karbonatazioa) eta euria (buzti-lehor zikloak eta lixibiazioa) [8, 9]. Karbonatazioa faktore 

garratzitsuetariko bat da eta denboran zehar astiro astiro gertatzen da era naturalean [4].  

Lan honetan, EAF sarra beltzen bi erabilera aztertu dira bi ikuspuntu desberdinetatik. Alde 

batetik, mendibideak egiteko aplikazioari dagokionez, karbonatazioak eragindako “zaharkuntza  

azeleratua edo azkartua” laborategian burutzeko prozesua proposatu da. “Zaharkuntza azeleratu” 

honen ondorioz, lurzorura lixibiatu litezkeen elementuen kantitateak ere analizatu dira. 

Beste alde batetik, EAF sarra beltzaren erabilera erabat berriztatzailea proposatu da: 

kutsatzaileen biotratamendurako bioiragazkien euskarri geldo moduan. 

 

EAF sarren zaharkuntza azeleratua eta lixibiazioa 

EAF sarra beltza, Nervacero enpresak Portugaleten (Bizkaian) duen lantegian hartu da. Bertan, 

granulometriaren arabera sailkatzen da solido hau sei taldetan. Lan honetan 0 – 6,3 mm tarteko 

lagina hartu da eta dagokion banaketa granulometrikoa egin zaio. Partikula-tamainuaren tarterik 

ugariena 1 – 2 mm-koa da ( ikus 1. Irudia) eta, beraz, hauxe aukeratu da hurrengo pausoetarako. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Irudia. 0 - 6.3 mm tarteko EAF sarraren banaketa granulometrikoa (ezkerraldean) eta 1 - 2 mm tarteko 

laginaren argazkia (eskuinaldean). 

 

Gainazala handitzeko eta zaharkuntza azkartzeko asmoz, 1 - 2 mm-ko laginaren zati bat eho 

egin da partikula-tamainua 80 m baino txikiagoa izan arte. Beraz, lan esperimentalean 1 - 2  mm-

ko jatorrizko lagina eta lagin txikitua (< 80 m) erabili dira. Lagin bi hauen ezaugarri orokorrak 

neurtu dira (gainazal espezifikoa, poroen bolumena eta batazbesteko diametroa, pH-a, 

eroankortasuna..).  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

x < 0,5 0,5 ≤ x < 1 1 ≤ x < 2 2 ≤ x < 3,2 3,2 ≤ x < 4 4 ≤ x < 5 5 ≤ x < 6,3 x ≥ 6,3

m
 (g

)

Fracción de escoria (mm)

 

Sarraren frakzioa (mm) 

Masa (g) 

Materialen Zientzia eta Teknologiaren I. Kongresua. Arrasate, 2012

253



Karbonatazioaren bidezko zaharkuntza azeleratua, Kesternich ganbera klimatizatuan burutu da 

(ikus 2. Irudia).  Ganbera honen barruko baldintza esperimentalak hurrengoak izan dira: CO2-aren 

emaria: 2 l min
-1

; tenperatura: 402 
o
C; hezetasun erlatiboa: % 100. 

 

  

 

 

 

 

2. Irudia. Kesternich ganbera klimatikoa. Ezkerraldean, kanpoko irudia. Eskuinaldean, laginak barruan duen 

kokapena. 

 

Laginen karbonatazioaren jarraipena (pisu-gehikuntzaren jarraipena) pisaketaren bidez egin da, 

105 
o
C-an lehortu ostean. Elkarren segidako pisaketa biren arteko diferentzia % 5 baino txikiagoa 

denean, prozesua bukatutzat eman da. Guztira 25 egun iraun du prozesuak.  

Lixibiazio-prozesua biraketazko iragiagailuan burutu da eta UNE-EN 12457-3 eta DIN 38414-

S4 arauetan oinarritu da. Baldintza esperimentalak hurrengoak izan ziren: likidoa: Ura MilliQ; 

solido/likido erlazioa: 5 g sarra/50 ml ur; tenperatura: 205 
o
C; iraupena: 24 h. Lixibiazioa bukatu 

ostean eta disoluzioa 15 min geldi utzi ostean, 0,45 mko zuntzezko iragazgailuan zehar pasarazi da 

likidoa.  

Karbonatzaioaren aurretik eta ostean, CO2 konbinatua (karbonatoak eta bikarbonatoak) neurtu 

da lagin bietan. CO2 konbinatua neurtzeko, lurretan aplikatzen den NLT-116/91 araua egokitu da. 

Lixibiatuen pH-a eta eroakortasuna, neurtu dira alde batetik eta, Mg, Na, K, B, Al, Ba, Sr, Li, Ti, 

W, V, Mo, Se, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb, Mn, Fe, Co, Cu, Tl, Ag, As, Sb, Sn,  Si eta Ca-ren kantitateak 

bestetik.  

Emaitzeei dagokienez, lagin biek (1 - 2 mm, eta  < 80 m tartekoak) karbonatazioaren ondorioz 

jasan duten pisu-gehikuntza erakusten da 3. Irudian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Irudia. 1 - 2 mm eta < 80 m tamianuetarako sarren pisuaren gehikuntza (%). 

 

Ehotako laginaren pisuaren gehikuntza % 4,5 izan da eta jatorrizko laginarena % 0,5 baino 

txikiagoa eta CO2 konbinatuaren gehikuntza, % 3,4 eta % 0,2 izan da lagin txikituan eta jatorrizko 
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laginean hurrenez hurren. Beraz, baldintza esperimental berdintsuetan, partikula tamainua zenbat 

eta txikiagoa izan, karbonatazio-gradua handiagoa da (gainazal espezifikoa handiagoa baita).  

Beste alde batetik, zenbat eta karbonatazio-gradua handiagoa izan, lixibiatuen eroankortasuna 

txikiagoa da; beraz, gatz disolbagarrien kantitatea lagin karbonatuan txikiagoa da ez-karbonatuan 

baino. 

Lagin karbonatuaren eta ez-karbonatuaren lixibiatuak konparatuz, CO2-ak sarraren egiturazko 

aldaketak sortarazi dituela ondoriozta daiteke. Aldaketa honen ondorioz, Ca, Ba, Sr eta Al-aren 

disolbagarritasuna jaitsi egin dela nabaritu da (karbonato disolbagaitz berriak eratuz). Mg, Na, Si 

(silikatoen) eta B (boratoen) disolbagarritasuna berriz, igo egin da. V, Se eta Cr-aren kantitateak ez 

dira aldatu eta gaineratiko elementuenak detekzio-mugatik behera daude. 

Lan honen hurrengo pausoan orain 10 urte mendibide bat egiteko erabili zen sarraren 

karbonatazio-maila aztertuko da eta egokitu den lixibiazio-prozesua aplikatuko zaio.  

 

EAF sarren erabilera berriztatzailea bioiragazketan 

Bioiragazketa, mikroorganismoen bidezko kutsatzaile gaseosoen biodegradazioan datza. 

Konposatu organiko eta ezorganiko askori aplikatzen zaie teknologia hau, eraginkortasun handia 

lortzen da (% 80 - 99) eta ez du hondakinik sortzen. Gas kutsatua ohantze finkoan zehar pasarazten 

da eta ohantze solido horretan itsatsita dagoen biomasak biodegradatu egiten du kutsatzailea.  

Ohantzea  material desberdinez osaturik egon daiteke eta material hori (euskarria) organikoa zein 

ez-organikoa izan daiteke [10].  

Sarrei erabilera berriztatzailea emateko asmoz, euskarri moduan erabili da toluenoz kutsatutako 

airea tratatzeko eraiki den laborategi-mailako bioiragazkailuan (ikus 4. Irudia). Sarraren izaera ez-

organikoa denez (eta beraz, berezko biomasarik ez duenez), biomasaren iturria ur-araztegian 

hartutako basa izan da.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Irudia.  Euskarri modura sarra erabiltzen duen bioiragazkailuaren eskema. 

 

Une honetan, bioiragazkailu hau aklimatazio-prozesuan dago baina, euskarri berriztatzaile 

honek ezaugarri onak dituela aurresan daiteke.  
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Ondorioak 

Karbono dioxido gasaren kontaktuan egon ondoren sortarazten den EAF sarra beltzen 

karbonatazioa (edo pisu-gehikuntza) solidoaren partikula-tamainuaren araberakoa da. Laborategiko 

karbonatazioa edo “zaharkuntza azeleratua” aplikatu ostean, 1 - 2 mm-ko sarrazko laginaren pisu 

gehikuntza 9 aldiz txikiagoa izan da < 80 m-ko laginarena baino. Lixibiazioari dagokionez, zenbat 

eta karbonatazio-gradua handiagoa izan, lixibiatuen eroankortasuna txikiagoa da; beraz, gatz 

disolbagarrien kantitatea lagin karbonatuan txikiagoa da ez-karbonatuan baino. Ondorio hauek oso 

adierazgarriak dira mendibideetan erabilitako sarren lixibiazio-portaera aurresateko. Beste alde 

batetik, sarren beste erabilera berriztatzaile bat aztertzen hasi da era esperimentalean: hau da, 

bioiragazkailuetan euskarri geldo moduan erabiltzeko aukera berria. 
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