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Hitzaurrea
Aurreko lau edizio arrakastatsuen ondoren, TECNALIAk eta EUSKAMPUSek, V.
Materialen Zientzia eta Teknologia Kongresua antolatzeko testigua jaso zuten 2018an. Bi
urtetik behin egiten den kongresua, 2020ko ekainean aurreikusita zegoen, baina Covid19aren ondorioz, 2021eko azarora atzeratzea erabaki zen. Biltzarraren ezaugarriak
kontuan hartuta, lehentasuna eman zitzaion aurrez aurre izateari, on-line egiteko
aukeraren aurrean. Horiek horrela, azkenik, Tecnaliak eta Euskampusek, elkarlanean,
MZT V. kongresua Bilbon, Bizkaia Aretoan, antolatu dute 2021eko azaroaren 29an eta
30ean.
Materialen Zientzia eta Teknologia kongresua Euskara hutsean egiten den topaketa da.
Kongresua helburu nagusi batekin jaio zen, hau da, Euskal Herriko produkzio
zientifikoaren eta teknologia berrien erakustoki bihurtzea, baina urteak igaro ahala, beste
helburu berri batzuk gehitzen joan dira. Euskal Herritik kanpo dauden ikertzaile
euskaldunak eta beraien ikerkuntza kongresura erakartzea eta Materialen Zientzia eta
Teknologia kongresuaren lexiko terminologikoa osatzea, hain zuzen. Lexiko
terminologikoa osatzeko proiektua edizio honetako nobedadea izan da. Proiektu honen
ondorio bezala, hiztegi glosario elebidun bat, euskara-ingelesa, osatu da. Kongresuko
webgunean kontsultatzeko diseinatu da, baina horrez gain, sortutako terminologia
EUSKALTERM terminologia Banku publikoan txertatuko da. MZT kongresua ekimen
iraunkorra izanik, proiektua ez da lexiko hutsa, sektoreen inplikazioarekin terminologia
transmititzea eta txertatzea helburu duen proiektu iraunkor bat baizik.
Topaketa eta bertan parte hartzeko gonbidapena bikaintasun zentroei, oinarrizko ikerketa
zentroei, unibertsitateko ikerkuntza taldeei, ikerketa kooperatiboko zentroei, zentro
teknologikoei, enpresei eta beraien I+Gko unitateei luzatu zaie. Ondorioz, 89 aurkezpen
egongo dira, partaidetza eta kolaborazio handia erakusten duten lanen aurkezpenak eta
jatorri desberdinekoak. Polimeroen sintesi, prozesaketa eta karakterizazioa, material
aurreratuak, metalen diseinu, garapen, prozesaketa eta karakterizazioa, estaldurak,
ingurugiroa eta biozientziaren esparruan kokatzen diren lanak. Nabarmena da Euskal
Herriak nazioarteko ikerketan duen tokia materialen zientzia eta teknologia alorrean.
Ameriketako Estatu Batuak, Frantzia, Herbehereak, Alemania,…dira jasotako lanen
jatorri aipagarrietako batzuk.
Edizio honetan bi osoko hitzaldi egongo dira, Rolls Royceko Itxaso Arizaren eskutik
Zergatik apurtu da, orduan? (Laborategiko baldintzak benetazkoetara egokitzen)
hitzaldia entzuteko aukera izango da, eta Petronorreko Elias Unzuetak Euskal
Hidrogeno Korridorea: Erronka berriak deskarbonizaziora bidean gaia aurkeztuko du.
Kongresua Euskal Herriko enpresetara zabaldu da eta beraien gertutasuna nabaria da,
horren adierazgarri beraiekin mantenduko den mahai ingurua. Euskal Herriko enpresek
zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sarearekin egiten dituzten ikerkuntzak
zabaltzeko eta beraien ikuspegia eta erronka berriak adierazteko mahai ingurua.
Eta azkenik, ikertzaile handi bat omenduko da MZT V. edizio honetan: José Mari
Rodriguez Ibabe, Industria Ingeniaria eta CEIT Ikerkuntza Teknikoen Zentroko
presidentea.

Bere ikerkuntza lanagatik eta euskaraz egindako ekarpenengatik, MZT Batzorde
Zientifikoko kide guztien erabateko adostasunez, Aita Gabirel Jauregi karmeldarraren
(1895-1945) izena daraman sari Nagusia, Gabirel Jauregi Saria, 2021 jasoko du José Mari
Rodriguez Ibabek.
Ikertzaile prestakuntza doktorego-tesiarekin hasi zuen 1984an, ondoren, CEITen hasi zen,
bai eta Donostiako Industria-ingeniarien Goi Eskolan ere, irakasle elkartu gisa
nazioarteko erreferente bilakatu arte altzairuen esparruan. Elhuyarren sartu zen ondoren,
bere bi interesak uztartzen zituen bidea hartuz: teknologia eta euskara. 2002an, Elhuyar
Fundazioaren patronatuko lehen presidentea izan zen.
Bere ekarpenak ugariak dira, euskaraz argitaratutako bost unibertsitate-liburu eta
dibulgazio-artikulu ugari. Terminologia teknikoa ezartzen lan handia egin du, hainbat
hiztegirekin kolaboratuz. Bere ekarpenetatik azpimarratzekoa da, Euskara lan mundura
(1997) dokumentua, Tere Barrenetxea (Elhuyar) eta Andrés Arizkorretarekin (CAF)
batera idatzia. Dokumentu horrek lan munduan euskararen erabilera normalizatzeko
eman beharreko urratsak definitzen ditu.
Eusko Ikaskuntzaren Argitalpen Kontseiluko presidentea, Jakiunderen kide osoa eta
Materialen Zientzia eta Teknologiako batzorde kidea den José Mari Rodriguez Ibabe
omenduko da MZT V. edizioan.
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Zurruntasun altuko materialen eraketa hidrogeno loturek eraikitako
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Gako-hitzak: ur oinarriko estaldurak, H-loturak, propietate mekanikoak, mikroegitura
dodekaedrikoa
Laburpena. Ur oinarriko estaldurak aukera ezinhobea dira disolbatzailean oinarritutako
estaldurak ordezkatzeko. Hala ere, ur oinarriko estalduren propietateak ez dira aurrekoenak bezain
onak. Lan honetan, ur dispertsioetatik eratutako filmak mekanikoki sendotzeko pirrolidona eta azido
tanikoaren arteko hidrogeno loturak erabili ziren. H-zubien ondorioz eratutako mikroegitura
dodekaedrikoari esker materialek zurruntasun eta isurpen puntu altuagoa erakutsi zuten,
errendimendu altuko estalduretarako ezinbestekoak diren bi parametro. Gainera, materialek urarekiko
erresistentzia altua erakutsi zuten hidroxilo aromatiko-pirrolidona hidrogeno lotura indartsuek
mikroegitura mantentzea lortu baitzuten materialak uretan murgiltzean.
1. Sarrera
Estaldura polimerikoak substratuak apaindu edota babesteko erabiltzen dira. Azkeneko
hamarkadetan, disolbatzaileetan oinarritutako estaldurek merkatua menderatu dute, baina
disolbatzaileen lurrunketak eragindako ingurumen-kalteak mugatu nahian ezarritako erregulazio
zorrotzen ondorioz, beren erabilera murrizten ari da. Produktu hauen ordezkari berdeak ur oinarriko
estaldurak dira, non disolbatzaile organikoen erabilera fase jarrai bezala ura erabiliz saihesten den.
Kasu honetan, polimero kateak ez daude fase jarraian disolbatuta, nanopartikuletan konfinatuta eta
uretan barreiatuta baizik. Ur dispertsio polimeriko hauei latex deritze.
Orain arte bi produktu familia hauen arteko ordezkapena ez da erabatekoa izan disolbatzaileetan
oinarritutako produktuetatik eratutako filmek propietate mekaniko hobeak dituztelako. Propietate
mekanikoetan dagoen desberdintasuna film formazio prozesuan datza. Izan ere, disolbatzaile
oinarriko produktuetan disolbatzailearen lurrunketaren ondorioz film kohesibo bat eratzen den
bitartean, ur oinarriko estalduretan, partikula koloidal polimerikoak fusionatu egin behar dira film
homogeneo bat lortzeko1. Partikulen fusiorako polimero kateek mugikortasuna edukitzea
beharrezkoa da, hain zuzen ere, lehortze tenperatura baino baxuagoko beira trantsizio tenperatura (Tg)
izatea. Aldi berean, polimeroen Tg-a zuzenki erlazionatuta dago beren gogortasunarekin. Horregatik,
lehortze prozesua giro tenperaturan burutuko den kasuetan, zaila da kalitate oneko film polimeriko
sendoak eratzea ur dispertsioetatik abiatuta.
Ur oinarriko estalduren propietate mekanikoak hobetzeko bi estrategia nagusi daude. Lehenengoa
formulaziora errefortzu estrukturalak gehitzea da. Kasu honetan, gogortasun altuko osagaiak gehitzen
dira formulaziora (konposatu inorganikoak2, Tg altuko polimeroak) bai nahaste3 edo bai partikula
egituratu moduan (nukleo/geruza partikulak)4. Errefortzu agenteen adizioak Young-en moduluaren
eta isurketa puntuaren igoera eragiten du. Bigarren aukera polimero kateen arteko interakzioak
hobetzea da film formazio prozesuaren amaieran. Industrialki, isozianato, aziridina edo karbodiimida
bezalako talde funtzionalak gehitzen dira formulaziora polimero kateak kobalenteki elkar
gurutzatzeko eta interakzio molekularrak areagotzeko5. Saretze kimikoa oso eraginkorra da filmen
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propietate mekanikoak hobetzen baina beharrezkoak diren talde funtzionalen erreaktibitate altuak
produktuen egonkortasunean arazoak sortzen ditu. Gainera, beren toxikotasuna dela eta, gradualki
debekatuak izaten ari dira.
Polimero kateak elkar gurutzatzeko beste aukera bat elkarrekintza ez-kobalenteak dira, esate
baterako, hidrogeno zubiak. Hainbat lanek erakutsi duten moduan, hidrogeno zubiak film
polimerikoak mekanikoki indartzeko gai dira sare fisiko tridimentsional bat eratuz6, baina talde
erreaktibo toxikoen erabilera saihesten dute. Dena den, orokorrean material hauen erabilera mugatzen
duen parametroa urarekiko sentikortasuna da: H-zubiak eratzen dituzten talde funtzionalen
hidrofilotasuna dela eta, material hauek propietate mekaniko kaxkarrak aurkezten dituzte giro hezean.
Laburbilduz, bi mekanismo nagusi daude ur dispertsioetatik eratutako estalduren propietate
mekanikoak hobetzeko: errefortzu estrukturala eta interakzio molekularren hobetzea. Lan honetan, bi
errefotzu hauek konbinatu ziren materialen propietateak hobetzeko. Horretarako, pirrolidona Hhartzaile taldeekin funtzionalizatutako polimero nanopartikula koloidalak eta azido taniko ur
disoluzio bat konbinatu ziren. Azido tanikoa polifenol natural bat da eta egituran dituen hidroxilo
kantitate altuari esker uretan guztiz disolbagarria da. Gainera, hidroxilo talde aromatikoak H-zubi
sendoak eratzeko gai dira beren azidotasun altua dela eta. Tradizionalki, azido tanikoa polimero
sintetiko eta naturalak ez-kobalenteki saretzeko erabili izan da7.
Lan honetan, azido tanikoa pirrolidonarekin funtzionalizatutako polimero kateak ez-kobalenteki
saretzeko erabili zen. Azido tanikoaren eta pirrolidonaren arteko H-lotura 1. irudian erakusten da.
Polimero nanopartikula koloidalen eta azido taniko ur disoluzioaren nahasteetatik prestatutako
materialetan, azido tanikoak mikroegitura dodekaedriko bat eratu zuen partikulen inguruan.
Mikroegitura sendo honek errefortzu estruktural bezala jardun zuen eta materialen zurruntasuna modu
eraginkorrean areagotu zuen. Gainera, polimeroa saretzeko H-loturak erabiltzen dituzten aurreko
lanekin alderatuta, lan honetan aurkeztutako materialek urarekiko erresistentzia altua erakutsi zuten
alkohol aromatiko-pirrolidona H-lotura indartsuek mikroegitura mantentzea lortu baitzuten
materialak uretan murgildu ostean.

1. irudia. Pirrolidona eta azido tanikoaren arteko H-zubia.

2. Atal esperimentala
2.1. Materialak
Metil metakrilatoa (Quimidroga), n-butil akrilatoa (Quimidroga), N-binil pirrolidona (NBP,
>99%, Sigma Aldrich), amonio persulfatoa (APS, ≥98%, Sigma-Aldrich), sodio bikarbonatoa
(NaHCO3, Sigma-Aldrich), n-dodekanotiola (DSH, ≥97%, Sigma-Aldrich), eta azido tanikoa (AT,
Fluka), erabili ziren purifikazio prozesurik gabe. Dow konpainiako Dowfax 2A1 surfaktantea erabili
zen zuzenean emultsio polimerizazio prozesuetan, purifikazio prozesurik gabe. Ur deionizatua erabili
zen polimerizazio ingurune bezala.
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2.2. Erreakzioak
Pirrolidonadun latex funtzionalak lortzeko NBP monomero funtzionala gainerako monomeroekin
(MMA eta BA) kopolimerizatu zen emultsio polimerizazioa erabiliz. Sintesiak beirazko
erreaktoreetan burutu ziren aingura itxurako irabiagailu mekanikoa erabiliz, termopare bat
tenperatura kontrolatzeko, nitrogeno gas sarrera, ur-kondentsadore bat eta hodi bat laginak hartzeko.
Tenperatura kontrol sistema automatiko baten bidez kontrolatu zen (Camile TG, Biotage).
Latexen sintesirako erabilitako formulazioak 1. taulan erakusten dira. Sintesirako Haddock eta
kolaboratzaileek deskribatutako prozedura jarraitu zen8: Lehenengo, % 11-ko solido edukiko ereina
prestatu zen eta gero gainerako monomeroak (E2) eta surfaktante eta hasarazle ur disoluzio bat (E1)
elikatu ziren 3 orduz bi hodi desberdin erabiliz. n-DSH kate transferentzia agentea monomeroekin
bat elikatu zen polimero kateen saretze kimikoa ekiditeko. Elikadura denbora-tartea amaitzean,
sistema beste 30 minutuz mantendu zen tenperatura altuan monomero guztiaren agorpena
bermatzeko. Erreakzioak nitrogeno atmosfera inertean burutu ziren, 70 ºC-tan eta 200 bira minutuko
irabiaketa abiadurarekin. Estrategia hau erabilita, % 5 NBP gehitu zen partikuletara eta % 50-eko
solido edukia lortu zen. Gainera, pirrolidonarik gabeko latex bat prestatu zen erreferentzia moduan
erabiltzeko (txuria).
1. taula. Latexen sintesirako erabilitako formulazioak.

Ereina
5%
NBP

MMA
(g)

BA
(g)

1

9

10

DSH
(g)

E1
E2
Ereina

Txuria

NBP
(g)

9

81

90

10

10

90

H2O
(g)

APS
(g)

NaHCO3
(g)

4,28

160

0,267

1

2,38

37,3

1,333

4,28

160

0,267

2,38

37,3

1,333

0,18

E1
E2

Dowfax
(g)

90

1

0,18

2.3. Latex/AT nahasteen prestaketa eta film-en eraketa
Lehenengo, pisuan % 10-eko azido taniko ur disoluzio bat prestatu zen. Gero, AT disoluziotik
kantitate desberdinak gehitu ziren latex frakzioetara ondorengo AT edukiko nahasteak prestatzeko
(pisu % polimeroan oinarrituta): 0; 0,5; 1; 2,5; eta 5. Nahasteak 30 minutuz irabiatu ziren magnetikoki
eta, azkenik, silikonazko moldeetan lehortu ziren % 55±5-eko hezetasun erlatibo eta 23±2 ºC-ko
baldintza kontrolatuetan 0,6 eta 0,8 mm bitarteko lodierako filmak lortzeko. Lan honetan, bi material
multzo prestatu ziren: Lehenengo multzoa pirrolidonadun latex funtzionala erabilita eta bigarren
multzoa latex txuria erabilita erreferentzia bezala.
2.4. Karakterizazioa
Polimerizazio prozesuan zehar, monomero konbertsioa grabimetrikoki neurtu zen eta partikula
tamaina argiaren sakabanaketa dinamikoa erabiliz jarraitu zen.
Film polimerikoen morfologia transmisio elektronikozko mikroskopia (TEM) erabiliz aztertu zen.
Filmak RuO4-rekin tintatu ziren 20 minutuz irudiko kontrastea areagotzeko. Rutenioa AT-aren
eraztun aromatikoekin konplexatzen da beren zenbaki atomikoa handituz. Ondorioz, irudietan azido
tanikoa ilunago ikusten da. Materialen propietate mekanikoak trakzio saiakuntzen bidez neurtu ziren
TA.HD.plus Texture Analyser tresnarekin 10mm/minutuko luzatze abiadura erabiliz. Tentsioa (MPa)
3

aplikaturiko karga zati probetaren azalera bezala definitzen da eta deformazioa (unitaterik gabe)
luzapena zati laginaren altuera bezala.
Urarekiko erresistentzia ebaluatzeko, film polimerikoak uretan murgildu ziren aste batez eta
xurgatutako ur kantitatea polimeroaren masarekiko kalkulatu zen pisu diferentzia erabilita. Gainera,
ur xurgapen analisiaren ondoren, neurketan filmek galdutako AT frakzioa determinatzeko UV-vis
espektrofotometria erabili zen. Specord S300 UV-vis espektrofotometroa erabiliz kalibrazio kurba
bat prestatu zen 305 nm-ko uhin luzeran AT-aren kontzentrazioa ur fasean kuantifikatzeko.
3. Emaitzak
Sintesi prozesuaren amaieran, “NBP” eta “txuria” latex egonkorrak lortu ziren 137 nm eta 111 nmko partikula tamainarekin hurrenez hurren. Bi erreakzioetan, monomero konbertsio instantaneoa %
80 baino altuagoa izan zen ia prozesu osoan zehar eta amaieran % 95 baino konbertsio handiagoa
lortu zen, pirrolidonadun monomero funtzionalaren inkorporazioa baieztatuz.
Sintesiaren ondoren, nahasteak prestatu eta astebetez lehortu ziren filmak eratzeko. Ondoren,
materialen propietate mekanikoak trakzio saiakuntzen bidez ebaluatu ziren. Tentsio-deformazio
kurbak 2. irudian erakusten dira: pirrolidonarik gabeko latexetik prestatutako material multzoa A
zatian erakusten da eta pirrolidonadun latexetik prestatutakoa B zatian. 2. Irudiko trakzio-saiakuntzen
baloreak 2. taulan erakusten dira.

2. irudia. Tentsio-deformazio kurbak: (A) latex txuritik prestatutako eta (B) NBP latexetik prestatutako materialak.
2. taula. 2. Irudiko tentsio-deformazio kurbetatik kalkulatutako baloreak.

Txuria

NBP

AT %

Young’en
modulua (MPa)

Isurpen puntua
(MPa)

Hausturadeformazioa ()

0
0,5
2,5
5
0
0,5
2,5
5

84 ± 22
86 ± 19
104 ± 33
125 ± 24
78 ± 7
76 ± 14
129 ± 18
225 ± 14

2,30 ± 0,39
2,22 ± 0,52
2,76 ± 0,36
3,27 ± 0,13
2,52 ± 0,03
2,69 ± 0,37
5,10 ± 0,28
8,44 ± 0,72

3,73 ± 0,07
3,66 ± 0,03
3,48 ± 0,20
3,11 ± 0,18
3,88 ± 0,06
3,32 ± 0,36
2,73 ± 0,15
1,84 ± 0,38

Trakzioerresistentzia
(MPa)
11,58 ± 0,58
11,06 ± 0,79
13,14 ± 0,70
12,74 ± 1,30
9,84 ± 0,25
10,2 ± 0,01
12,74 ± 1,30
13,23 ± 1,60

2. irudiko A zatian ikus daitekeen bezala, pirrolidonarik gabeko latexetik prestatutako materialek
antzeko propietate mekanikoak erakutsi zituzten % 0-5 AT tartean. Hala ere, aldaketa txikia erakutsi
arren, materialek Young-en modulu, isurpen puntu eta trakzio-erresistentzia altuagoa erakutsi
zituzten AT edukia handitu ahala. Bestalde, 2. irudiko B zatian NBP/AT nahasteen portaera aztertuz
gero, ikus daiteke material multzo honetan propietate mekanikoak gradualki eta modu eraginkorrean
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aldatu zirela azido tanikoa gehitu ahala. Material txurien kasuan bezala, AT kontzentrazioa handitu
ahala materialek Young-en modulu eta isurpen puntu altuagoak erakutsi zituzten, hau da, zurrunagoak
bilakatu ziren. 2. irudiko A eta B zatiak alderatuta, argi dago AT-ren eragina nabarmenagoa zela
pirrolidonaren presentzian. Aipatzekoa da pirrolidonaren presentzian lortutako propietate
mekanikoak konparagarriak direla saretze kimikoa erabiliz lortzen diren materialen propietateekin9.
Portaera mekanikoan antzemandako desberdintasunak azaltzeko, film polimerikoen morfologia
TEM bidez aztertu zen. Txuria-%5AT materialaren morfologia 3.A irudian ikus daiteke eta NBP%5AT materialarena 3.B irudian. Materialak Rutenio oxidoarekin tintatu ziren eta, hortaz, irudietan
ikusten diren eremu ilunak azido tanikoari dagozkie. 3.A irudian erakusten denez, azido tanikoak
agregatuak sortu zituen latex txuriaren kasuan. Barreiatutako AT agregatuek materialak arinki
errefortzatu zituzten, 2.A irudiko trakzio saiakuntzetan ikusi denez, materialek Young-en modulu eta
isurpen puntuan igoera bat erakutsi baitzuten AT kantitatea handitzean. Aldiz, pirrolidonaren
presentzian (3.B irudia), azido tanikoak ez zuen agregaturik sortu eta uniformeki banatu zen partikula
polimerikoen inguruan mikroegitura dodekaedriko bat eratuz (hexagonoz eratutako plano baten
moduan ikusten da 2D TEM irudietan). Mikroegitura honen eraketak izugarrizko eragina izan zuen
materialen propietate mekanikoetan: film egituratuek Young-en moduluan eta isurpen puntuan igoera
nabarmena erakutsi zuten AT-a agregatuetan barreiatuta zeukaten film txurien aurrean. Mikroegitura
dodekaedrikoa bakarrik NBP-ren presentzian eratu zenez, pirrolidonaren eta azido tanikoaren
hidroxilo taldeen arteko H-zubiek zuzendutako egitura zela ondorioztatu zen.

3. irudia. % 5 azido tanikorekin prestatutako materialen TEM irudiak: (A) latex txuria eta (B) NBP latexa erabilita.

Filmen morfologia aztertu ondoren, materialen urarekiko erresistentzia aztertu zen filmak
astebetez uretan murgilduz eta xurgatutako ur kantitatea determinatuz. Gainera, ur xurgapen probaren
ostean, neurketan zehar ur fasera lixibatutako AT frakzioa determinatu zen UV-vis
espektrofotometria erabiliz. Ur xurgapen emaitzak 4.A irudian erakusten dira, eta uretan
disolbatutako AT-a frakzioaren emaitzak 4.B irudian.
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4. irudia. (A) Ur xurgapen emaitzak eta (B) uretan disolbatutako AT frakzioaren emaitzak.

Orokorrean, 4.A irudiari begira, pirrolidonadun materialek ur xurgapen altuagoa erakutsi zuten
talde funtzional honen hidrofilotasunaren ondorioz. Hala ere, bi material familietan lortutako
emaitzak alderagarriak dira, NBP talde hidrofiloaren adizioak materialen ur sentikortasunean eragin
negatibo nabarmenik ez zuela izan erakutsiz. Bestalde, 4.B irudian ikus daiteke AT-aren askapena ur
fasera nabarmenki handiagoa izan zela latex txuriaren kasuan. Pirrolidona-hidroxilo H-zubi
indartsuek AT-aren askapena ur fasera ekidin zuten NBP-AT materialetan.
Azkenik, sarreran esan bezala, H-zubiekin errefortzatutako materialen alderdi kritiko bat giro
hezean aurkezten duten portaera mekanikoa da. Aurkeztutako sisteman hori aztertzeko, ur xurgapen
neurketen ondoren, filmak lehortu eta beren propietate mekanikoak neurtu ziren berriro. Lortutako
tentsio deformazio kurbak 5. irudian agertzen dira eta kurbetatik lortutako baloreak 3. taulan
laburbiltzen dira.

5. irudia. Tentsio-deformazio kurbak ur xurgapen neurketen ondoren: (A) Txuria-AT eta (B) NBP-AT materialak.
3. taula. 5. Irudiko tentsio-deformazio kurbetatik kalkulatutako baloreak.

Txuria

NBP

AT %

Young’en
modulua (MPa)

Isurpen puntua
(MPa)

Hausturadeformazioa ()

0
0,5
2,5
5
0
0,5
2,5
5

116 ± 42
88 ± 5
100 ± 16
95 ± 11
98 ± 6
74
138 ± 18
169 ± 37

2,84 ± 0,076
2,38 ± 0,29
2,79 ± 0,34
2,67 ± 0,18
3,34 ± 0,14
2,96
5,36 ± 0,55
7,11 ± 1,54

3,55 ± 0,14
4,00 ± 0,24
3,87 ± 0,18
3,92 ± 0,30
3,78 ± 0,73
3,47
2,83 ± 0,12
1,55 ± 0,48
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Trakzioerresistentzia
(MPa)
13,77 ± 1,06
13,70 ± 0,62
15,11 ± 1,07
16,76 ± 1,49
12,40 ± 1,89
12,23
13,49 ± 0,16
11,62 ± 4,48

5.A irudian ikusten den moduan, material txuri guztiek antzeko portaera mekanikoa erakutsi zuten
uretan egon ondoren. AT agregatuek eragindako zurruntzea galdu zen AT uretan disolbatzean eta
material guztiek antzeko Young-en modulua erakutsi zuten, AT edukiarekin tendentziarik azaldu
gabe. Bestalde, NBP materialek (ikusi 5.B irudia) portaera mekanikoa ia guztiz mantendu zuten
uretan murgildu ondoren pirrolidona-hidroxilo H-lotura sendoek AT-a filmetara eustea lortu
baitzuten.
4. Ondorioak
Lan honetan frogatu denez, azido taniko polifenol naturalaren adizioa H-lotura hartzaileak dituzten
latex akrilikoei modu eraginkorra da ur dispertsioetatik prestatutako film polimerikoen zurruntasuna
areagotzeko. Lan honetan prestatutako materialek Young-en moduluan eta isurpen puntuan igoera
nabarmena erakutsi zuten. Errefortzua azido tanikoak polimero partikulen inguruan osatutako
mikroegitura dodekaedrikoaren formazioari atxikitzen zaio zeina pirrolidona-hidroxilo H-lotura
sendoek zuzenduta eratu zen. H-lotura sendoek AT-ren askapena saihestu zuten materialak uretan
murgiltzean eta, ondorioz, materialek zurruntasuna mantendu zuten uretan astebetez egon ondoren.
Beraz, aurkeztutako pirrolidonadun latex-azido taniko konbinaketa aukera praktikoa da ur
dispertsioetatik abiatuta film zurrun eta sendoak prestatzeko eta disolbatzaile oinarriko produktuak
ordezkatzen aurrerapauso bat emateko.
5. Eskerrak
Espainiako Ekonomia,
laguntzarengatik.
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Uraren eragina Fluxu Asimetrikoko Fluxu Eremuko Zatikapen bidez
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Gako-hitzak: Emultsio polimerizazioa, koloide polimerikoak, Fluxu Asimetrikoko Fluxu
Eremuko Zatikapena, Pisu Molekularra
Laburpena. AF4a oso teknika erabilgarria da mikroegitura konplexua daukaten polimero
dispertsioenen pisu molekularraren banaketa karakterizatzeko. Lagin batzuen analisiak latexa
zuzenean THFan disolbatzea eskatzen du, baina honek laginean ur kantitate txikiak gehitzen ditu. Lan
honetan ur horren eragina aztertu da, eta ikusi da neurtutako pisu molekularra handitu egiten dela ur
kopurua handitzen denean, urak polimeroaren disolbagarritasuna jaisten duelako, agregatuak sortuz.
Azkenik, frogatu da uraren eragin kaltegarria minimizatu daitekeela, THF disoluzioa MgSO 4
anhidroarekin lehortzen bada.
1. Sarrera
Polimeroak karakterizatzerako garaian, pisu molekularraren banaketa ondo neurtzea bereziki
garrantzitsua da materialak izango diten propietateak aurresateko1. Hau neurtzeko, Fluxu
Asimetrikoko Fluxu Eremuko Zatikapenak (Asymmetric-Flow Field-Flow Fractionation, AF4,
ingelesez) abantaila anitz dauzka tradizionalki erabiltzen den tamaina-esklusiozko
kromatografiarekin (Size Exclusion Chromatography, SEC) alderatuz2,3.
AF4an banaketa kanal huts batean ematen da, eta horregatik pisu molekular baxuko eta altuko
kateak, ala nola mikrogelak eta adarkatze altuko polimeroak aldi berean analizatu daitezke. Hau
SECean arazo bat da, partikula porotsuz osatutako zutabeez osatuta dagoenez, kate handiak eta
mikrogelak poroetan trabatu egin daitezkeelako, eta polimero adarkatuek aldiz eluzio anomaloa eman
dezaketelako. Kanala bi xaflez osatuta dago; goikoa iraganezina da, eta behekoa erdiiragazkorra. Hau
dela eta, disolbatzailea beheko xaflan zehar irteteko gai denez, fluxu nagusiaren perpendikularra den
fluxu asimetriko bat sortzen da, injektatutako polimero kateak kanalaren beheko altarantz bultzatzen
dituena. Fluxu asimetrikoaren aurka, difusioak kateak kontzentrazio baxueneko zonaldera bultzatzen
ditu. Pisu molekular txikiagoko kateak difusio gaitasun altuagoa daukatenez gai izango dira kanalean
gorago iristeko. Fluxu nagusia parabolikoa denez, kanalaren zentrotik hurbilago dagoen emaria
azkarragoa da, eta ondorioz, kate txikiak azkarrago bidaiatuko dute eta detektorera azkarrago iritsiko
dira4. 1. irudian AF4 kanalaren irudikapen eskematikoa erakusten da.

1. irudia. AF4 kanalaren irudikapen eskematikoa.
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Hala ere, AF4a erabiltzeak ez ditu arazo guztiak konpontzen, lagin prestaketa ere oso garrantzitsua
delako. Adibidez, emultsio polimerizazioz sintetizatutako polimeroen kasuan, oso ohikoa da
polimeroak partzialki saretuta egotea. Polimero hauek ur dispertsioan sintetizatzen dira, eta
normalean analisia egingo den disolbatzailean (THFa normalean) disolbatu aurretik, lagina lehortu
egiten da. Alabaina, saretutako frakzioa behin lehortuta oso zaila da berriro ere disolbatzea, eta
konponbidea latexa zuzenean THFra gehitzea izaten da. Modu honetan, frakzio disolbaezina mikrogel
moduan geratzen da dispertsatuta, AF4an aztertu daitekeena. Ez hori bakarrik, metodo honek lehortze
prozesuan saretzeko gai diren polimeroak saretu aurretik aztertzeko aukera ere ematen du 5,6. Lan
honetan latexa zuzenean THFan disolbatzean laginean sartzen den urak pisu molekularren neurketan
daukan eragina aztertu da, eta sortu daitezkeen arazoei aurre egiteko metodologia proposatu ere.
2. Esperimentala
2.1. Materiala
Metil metakrilatoa (MMA, Quimidroga), estirenoa (S, Quimidroga), binil azetatoa (VAc,
Quimidroga), n-butil akrilatoa (BA, Quimidroga), alkil difenil disulfonatoa (Dowfax 2A1, Dow
Chemikals, % 45 disoluzioa uretan), potasio persulfatoa (KPS, Sigma-Aldrich), 2-etilhexil
tioglikolatoa (2EHTG, Sigma-Aldrich) eta magnesio sulfatoa (MgSO4 ● 3-4 H2O, ● 3-4 H2O) jaso
moduan erabili ziren. Erreakzioak ur desionizatua erabiliz egin ziren. AF4 analisiak HPLC graduko
tetrahidrofuranoa (THF, Scharlau) erabiliz egin ziren.
2.2. Latexen prestaketa
% 30 solido edukia zeukaten latexak emultsio polimerizazioz sintetizatu ziren 1. taulan
aurkeztutako formulazioa erabiliz.
1. taula. Latexen sintesirako erabilitako formulazioa.
Osagaia
Kantitatea (g)
Monomeroa*
22,5
Dowfax 2A1
0,5
KPS
0,056
2EHTG**
0,022
Ura
52,5
* Estirenoa, metil metakrilatoa, n-butil akrilatoa edo binil azetatoa.
** Bakarrik n-butil akrilatoa eta binil azetatoaren polimerizazioetarako erabili zen.

2.3. Pisu molekularren banaketaren neurketa
2.3.1. Laginen prestaketa
PS eta PMMA latexekin bi serie prestatu ziren; A seriea, polimero kontzentrazio konstantea
mantenduz (3 mgpol·gTHF) latexaren solido edukia aldatuz joan zena, eta B seria, non latexaren solido
edukia beti % 30 zen eta laginaren polimero kontzentrazioa aldatuz zihoan. PBA eta PVAc-aren
kasuan A seriea bakarrik prestatu zen, 9 mgpol·gTHF kontzentrazioan, beraien dn·dc-1 balioak
txikiagoak direlako eta polimero kontzentrazio altuagoa behar dutelako seinale ona izateko.
Sintetizatutako latexak % 30 solido edukia zeukanez, solido eduki baxuagoko latexa azken hau ur
destilatua erabiliz diluitu lortu ziren. Diluzioak THF disoluzioak prestatu aurretik egin ziren.
AF4rako laginak 27 ml-ko bialetan prestatu ziren. Lehendabizi beharrezko latex kopurua pisatu
zen, eta ondoren 10 ml THF gehitu ziren latexa lehortu gabe. Lehorra izeneko lagina prestatzeko
THFa gehitu aurretik latexa lehortu zen labean 65ºCtan. Adibide moduan 2. taulan PS latexarekin
prestatutako laginen laburpen bat ageri da.
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2. taula. PS eta PMMA latexekin prestatutako laginen laburpena.
Seriea
A
A
A
A/B
B
B
A

Latexaren solido edukia (%)
5
10
20
30
30
30
Lehorra

Polimero kontzentrazioa (mgpol·gTHF)
3
3
3
3
6
9
3

Ur/THF erlazioa ( )
0,057
0,027
0,012
0,007
0,014
0,031
0,000

2.3.2. AF4 analisia
Polimeroen pisu molekularrak eta biraketa-erradioak Fluxu Asimetrikoko Fluxu Eremuko
Zatikapena (AF4), Angelu Anitzezko Argi Dispertsio (MALS) eta errefrakzio-indize (RI) detektoreak
erabiliz neurtu ziren. Hasierako fluxu gurutzatua 3,0 ml·min-1 zen, eta 0,05 ml·min-1era jaitsi zen
esponentzialki 42 minututan. Ondoren, konstante mantendu zen 13 minutuz. AF4/MALS/RI datuak
ASTRA softwarearen 6.1 bertsoarekin (Wyatt Technology, AEB) kalkulatu ziren, Debye
irudikapenarekin (eta bigarren ordenako Berry formalismoarekin). Polimero bakoitza bere dn·dc-1
balioa erabiliz analizatu zen (0,185 ml·g-1 PS-arentzako, 0,084 ml·g-1 PMMA-rentzako, 0,064 ml·g-1
PBA-rentzako eta 0,0471 ml·g-1 PVAc-arentzako).

3. Emaitzak
Lan honetan poliestireno latexa eredu moduan erabili da, hortaz 3.1 atalean polimero honen
emaitzak aztertuko dira, eta 3.2 atalean lana gainerako polimeroetara nola luzatzen den erakutsiko da.

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

3.1. Poliestireno latexa.
2. irudian poliestireno latexarekin prestatutako A seriean neurtutako pisu molekularren bataz
besteko balioa (pisuan) aurkezten da, latexak zeukan solido edukiaren aurrean. Lagin lehorra % 100
solido eduki moduan irudikatu da grafiko honetan.
1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05
0

25
50
75
Latexaren solido edukia (%)

100

2. irudia. PS latexaren A serieko laginen pisu molekularraren aldaketa latexak zeukan solido edukiaren aurrean.

Ikusten denez, latexaren solido edukia txikitzen den heinean, neurtutako pisu molekularra handitu
egiten da. Eragina batez ere nabarmena da % 5 eta % 10eko solido edukia daukaten laginekin, eta ez
dago ia desberdintasunik solido edukia % 20 baino handiagoa denean. Kontuan hartu behar da lagin
guztiak latex bakar batetik prestatu zirenez (diluzioak egin ondoren) benetan lagin guztiek pisu

10

molekular berdina izan daukatela, eta hortaz, hemen ikusitako eragina analisian sortutako artefaktu
baten ondorio izan behar duela.

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

3. irudian poliestireno latexarekin prestatutako B serieko laginetan neurtutako pisu molekularrak
aurkezten dira, neurtutako bataz besteko pisu molekularra pisuan laginak zeukan polimero
kontzentrazioaren aurrean irudikatuz. Kontuan hartu behar da polimero kontzentrazio altuagoa
lortzeko latex kantitate gehiago gehitu behar denez, ur gehiago sartzen dela laginean.
1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05
0

3
6
9
Polimero kontzentrazioa (mgPol/gTHF)

3. irudia. PS latexaren B serieko laginen pisu molekularraren aldaketa laginak zeukan polimero kontzentrazioaren
aurrean

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

3. irudian ikusten denez, laginaren polimero kontzentrazioa igotzen denean, neurtutako pisu
molekularra pixka bat igotzen da. Emaitza hau 2. irudian ikusitakoarekin lotu daiteke, izan ere bi
kasuetan THF disoluzioak ur gehiago daukanean, neurtutako pisu molekularra handitu egiten delako.
THFa poliestirenoarentzako oso disolbatzaile ona da, baina urak ez du PSa disolbatzen. Hau dela eta,
THF disoluzioak daraman ur kontzentrazioa igotzen denean, poliestirenoaren disolbagarritasuna
disolbatzaile nahastean jaitsi egiten da, agregatuak sortuz, eta neurtutako pisu molekularra igoaz.
Erlazio hau errazago ikusteko, 4. irudian A eta B serieetako emaitzak aldi berean irudikatu dira,
neurtutako pisu molekularrak laginek zeramaten ur kantitatearen aurrean irudikatuz. Horrez gain,
ikusitako eraginen arrazoia ura dela frogatzeko, ur gehien zeukan lagina (A serieko % 5 solido edukia
daukana) magnesio sulfato anhidroarekin nahastu da, THF disoluziotik ura kentzeko. Emaitza berri
hau gorriz irudikatu da 4. irudian.
1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05

0

0,02
0,04
Ur/THF erlazioa ( )

0,06

4. irudia. PS latexaren A eta B serieko laginen pisu molekularraren aldaketa laginak zeukan ur kontzentrazioaren

aurrean.

4. irudian beltzez irudikatutako seriean ikusten denez korrelazio argia dago laginak daraman ur
edukiaren eta neurtutako pisu molekularraren artean, eta ez da A eta B serieen artean desberdintasunik
ikusten. Ez hori bakarrik, ur gehien daraman lagina MgSO 4 anhidroarekin lehortzen denean (gorriz
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irudikatutako puntua), neurtutako pisu molekularra urik gabeko laginaren askoz antzekoago da.
Honek are eta gehiago frogatzen du ikusitako eraginak urak sortuta direla. Gainera, magnesio
sulfatoaren erabilpenak konponbide sinplea ematen dio ur kopuru handia izan ditzaketen laginek
dauzkaten erroreei, lanaren hasieran erakutsi den arazoari konponbidea emanez.
3.2. PBA, PMMA eta PVAc latexak
Poliestirenoarekin egindako azterketa berbera poli(butil akrilato) (PBA), poli(metil metakrilato)
(PMMA) eta poli(binil azetato) (PVAc) latexetara luzatu zen. 5. irudian polimero bakoitzarentzako
neurtutako pisu molekularra laginak daraman ur edukiaren aurrean irudikatu da beltzez. Horrez gain,
gorriz, ur eduki altueneko lagina MgSO4 anhidroarekin lehortu ondoren neurtutako balioa irudikatu
da.
PMMA

1,0E+07

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

PBA

1,0E+06

1,0E+05
0,000

0,025
0,050
0,075
Ur/THF erlazioa ( )

0,100

1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05

0

0,02
0,04
Ur/THF erlazioa ( )

0,06

Bataz besteko pisu
molekularra pisuan (g mol-1)

PVAc
1,0E+07

1,0E+06

1,0E+05
0

0,05
0,1
0,15
Ur/THF erlazioa ( )

0,2

5. irudia. PBA, PMMA eta PVA latexen pisu molekularraren aldaketa laginak zeukan ur kontzentrazioaren aurrean.

Polimero bakoitzak portaera ezberdina dauka. PBAk PSaren antzeko portaera dauka; neurtutako
pisu molekularrak gora egiten du disoluzioan dagoen ur edukiak gora egiten duen heinean.
PMMAren kasuan uraren eragina ez da hain nabarmena, ur edukiarekin pisu molekularra igotzen
den harren, aldaketa txikiagoa delako. PMMA hidrofilikoa da PS eta PBA baino, eta hortaz, urak
polimeroaren disolbagarritasunean daukan eragina txikiagoa da. Hala ere % 6 ur dagoenean
neurtutako pisu molekularra ur gabeko laginaren kasuan neurtutakoaren bikoitza da, hortaz, eragina
ez da arbuiagarria.
PVAc-aren kasua desberdina da. Ur edukiarekin neurtutako pisu molekularraren igoera jarraitua
izan ordez, minimo bat ikus daiteke ur edukia % 5 inguru denean, eta hortik aurrera beste polimeroak
bezala portatzen da.
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Interesgarria da hiru kasuetan ur gehien zeukan lagina MgSO4arekin nahasten denean (Gorriz)
neurtutako pisu molekularra lagin lehorraren oso antzekoa dela. Honek PSarentzako proposatutako
konponbidea beste polimeroetan ere erabili daitekeela frogatzen du, metodoa balidatuz.
4. Ondorioak
Emultsio polimerizazioz sintetizatutako polimeroen pisu molekularraren analisiak, batzuetan,
laginean ur kantitate txikiak sartzea behartzen du. Lan honek ur kopuru txiki horiek analisian
daukaten eragina aztertzen du. Ikusi denez urak polimeroaren disolbagarritasuna txikitzen du, itxuraz
pisu molekular altuagoa daukaten agregatuak sortuz. Poliestirenoarentzako, % 6 ur nahikoa da
neurtutako pisu molekularrak 5 aldiz handiagoak izan daitezen. Beste polimeroentzako eragina
polimeroaren hidrofobotasunaren araberakoa da, polimero hidrofoboetan eragin nabarmenagoa
izanik. Ikusi da uraren arazoari konponbide erraza jarri dakiokeela polimeroa THFan disolbatu
ondoren laginari MgSO4 anhidroa gehituta, ura ezabatzeko. Metodo honek aukera ematen du
emultsioz egindako eta lehortu ezin diren polimero konplexuen pisu molekularra neurtzeko.
5. Eskerrak
Autoreek Polymateko “Industrial Liaison Program for Polymerization in Dispersed Media”
partzuergoa, Eusko Jaurlaritza (GV-IT-999-16), MINECO (CTQ2017-87841-R) eta Euskal Herriko
Unibertsitatea eskertu nahi dituzte laguntza ekonomikoarengatik.
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Poliuretanoak fluxu-jarraiko polimerizazio bidez: Automatizatutako
prozesuei begira
X. Lopez de Pariza1, T. Erdmann2, P.L. Arrechea2, N. Park2, J. L. Hedrick2 eta H.
Sardon1
1
2

UPV/EHU-POLYMAT, Paseo Manuel de Lardizabal 3, 20018 Donostia

IBM Research-Almaden, 650 Harry Road, San Jose, California, 95120, United States
Kontaktua: xabier.lopezdepariza@ehu.eus

Gako-hitzak: Poliuretanoa, fluxu-bidezko polimerizazioa, etapa-bidezko polimerizazioa
Laburpena. Poliuretanoak merkatuan gehien erabiltzen diren polimeroetako bat dira material
hauek izan ditzaketen erabilera ugarien ondorioz. Haien propietateak oso erlazionatuta daude
katearen egiturarekin, hortaz, ezaugarriak kontrolatzeko aukera handia erakusten dute. Nolakotasun
hori dela eta, poliuretanoak modu doi eta errepikakorrean prestatzeko prozesuak sakonki aztertuak
izan dira. Lan honetan poliuretano linealak sortzeko prozesu sintetiko jarrai bat, fluxu-jarraiko
polimerizazioa, ikertu da. Prozesu honekin lortutako materialak, sintesi ez jarriaren bidez lortutako
emaitzekin alderagarriak direla ikusi da. Bestalde, prozesu honek eskaintzen dituen aukerei esker,
hainbat konposizioko polimeroak sintetizatu dira prestaketa bakarrean. Polimerizazioa kontrolatzeko
infragorri espektrofotometro bat txertatu da erreaktore tubularrean, eta isozianatoaren kopurua
erreaktorean kalkulatuz, prozesua optimizatzeko eskaintzen dituen aukerak ikertu dira.
1. Sarrera
2.1. Fluxu-jarraiko kimika
Transformazio kimikoak gauzatzeko, kimikariek hainbat prozesu sintetiko garatu dituzte haien
helburuekin bat egiteko ahalik eta modu eraginkorrenean. Beste prozesu batzuen artean, fluxujarraiko kimika azken hamarkadetan arreta handia jasotzen ari den prozesu bat da, batez ere laborategi
eskalan, batik bat, eskaintzen dituen automatizazio aukerei esker.1 Bertan, erreaktore jarraiak
erabiliz, transformazio kimikoak gertatzen dira, uneoro erreaktiboak erreaktorean txertatzen eta
kanporatzen diren heinean. Prozesu jarrai hau, industria mailan sakon aztertua izan da bai kimika
sintetikoan baita polimerizazio erreakzioetan ere.
Laborategi eskalan ordea, erreakzio kimikoak beirazko ontzietan ematen dira normalean, “batch
erreakzioak” (1.Irudia a). Horretarako, erreaktiboak nahastu egiten dira baldintza (kontzentrazio,
tenperatura, presio, etab.) jakin batzuetan denbora batez. Behin erreaktiboak kontsumitu direnean
edota nahi den konbertsio maila lortu denean, erreakzioa eten eta produktuak batu egiten dira. Prozesu
sintetiko honi ez jarraia deritzo, produktuak erreakzio denbora bukatzen denean soilik jasotzen
direlako. Errore esperimental eta baldintzak mantentzeko kontrol falta dela eta, zaila izan daiteke
errepikakortasun altua duten transformazio kimikoak egitea eta hortaz, prozesuaren arrakasta,
langileen esperientzia nahiz gaitasunaren araberakoa izaten da.
Bestalde, azken hamarkadetan egondako bultzada teknologikoren ondorioz, automatizatu
daitezkeen prozesuak garrantzi handia hartu dute zientziaren hainbat alorretan. Horrela, modu
sistematikoan garatu daitezken transformazio kimiko eta prozesu sintetikoek bulkada handia jaso dute
eta haietako bat, ponpa bidezko fluxu-jarraiko polimerizazioa da.2
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Polimerizazio mota jarrai hau, erreaktore tubularretan oinarritzen da. Bertan, erreakzio kimikoak
gertatzen dira modu jarraian ponpak erabilita erreaktiboak erreaktorean zehar bultzatzeko. Hainbat
erreaktibo, disoluzioan, erreaktore tubularrean zehar igarotzen dira, abiadura jakin batean. Abiadura
honek, atxikipen denbora, edo bataz-besteko egoitza denbora mugatzen duelarik. Azkenik,
produktuak tutuaren irteeratik atera eta jaso egiten dira (1.Irudia b).3
1.Irudia. a) Kimika ez jarraituan erabilitako erreaktore baten eskema, b) Ponpa bidezko fluxu-jarraiko erreaktore
sistema baten eskema.

Laborategian erreakzio kimikoak modu ez jarraituak burutzeko ohikoagoa den prozesuarekin
alderatuta “batch”, hainbat abantaila erakusten ditu fluxu-bidezko kimikak. Alde batetik,
transformazioak era jarraian gertatzen dira eta beraz, ez da erreakzioa eten behar baldintzak aldatzen
diren bakoitzean. Bestalde, erreakzio baldintzak (tenperatura, erreakzio denbora, kontzentrazioa,
etab.) errazago kontrolatzen dira giza erroreak ekiditen direlako eta, langileen segurtasun maila
handitu egiten da. Gainera, erreakzio kimikoak eskala handiagoan egitean sortzen diren arazoak
(tenperatura, bolumen kontrola, etab.) gutxitzen dira prozesu honen bidez baita automatizatzeko
aukera erraztu ere. Azkenik, erreaktore tubularrek ekipo analitikoak txertatzeko aukera zabaltzen dute
eta hortaz, erreakzioen kontrola handitzeko parada eskaini. Aipatutako abantailen ondorioz, fluxujarraiko kimikak garrantzi handia hartu du azken urteotan erreakzio kimikoak laborategi eskalan
modu sistematikoan burutzeko.4
Polimeroen zientzian ere, fluxu-jarraiko kimika sakonki ikertu da polimeroak sintetizatzeko. Kasu
honetan, polimero anitz modu eraginkorragoan prestatzeko aukera frogatu da eta horretaz gain,
konposizio ezberdineko polimeroak modu sistematikoan egiteko parada. Ikerketa horietan, katebidezko polimerizazioen arloan egin dute lan nagusiki, nahiz eta beste polimerizazio prozesu bidez
(adibidez etapa bidezko polimerizazioa) prestatutako polimeroak gutxiago ikertu diren.
1.2. Poliuretanoen kimika
Poliuretanoak, kate nagusian karbamato (-NHCOO-) unitateak dituzten makromolekulak
(polimeroak) dira. Isozianato eta alkohol talde funtzionalen arteko adizio erreakzioaren bidez
prestatzen dira eta aplikazio ugari dituen polimero mota bat da. Polimero hau, etapa bidezko
polimerizazio bidez prestatzen da.5 Polimerizazio prozesu honetan, monomeroen funtzionalitatea bi
izan behar du gutxienez eta talde funtzionalen arteko kopuru ekimolarra mantentzea berebizikoa da
pisu molekular handiko polimeroak sortzeko.
Poliuretanoak normalean 3 monomero moten arteko erreakzioaz sintetizatzen dira: alde batetik
Diisozianatoa (DI) eta bestetik Diol Motza (DM) eta Diol Luzea (DL) (2. Irudia). Diol luzea,
dagoeneko polimero bat da, zeinen bukaerako talde funtzionalak alkoholak diren. Bestetik, Diol
motza, bi alkohol talde funtzional dituen pisu molekular baxuko molekula bat da (adibidez, 1,3-
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propanodiola). Horrela, polimerizazio erreakzioa burutzen denean, karbamato loturen bidez, DL
unitateak lotzen dira kimikoki. Ondoriozko polimeroak bi fase ditu, zurruna eta malgua. Fase malgua,
diol luzearen propietateekin erlazionatuta dago eta fase zurruna ordea, diisozianato eta diol motzaren
propietateekin.6 Fase zurrunak gogortasuna eta erresistentzia ematen dio materialari, fase malguak
flexibilitatea ematen dion bitartean. Hasieran erabiltzen den diol bakoitzaren proportzioaren arabera,
hainbat propietateko materialak lor daitezke, material horren zurruntasun eta malgutasunarekin
jokatuz.
2.irudia. Poliuretanoen sintesia: a) Monomeroen egitura kimiko orokorra, b) Polimerizazio prozesua.

2. Emaitzak
Fluxu jarraiko polimerizazioak poliuretano linealen sintesian izan dezaken abantailak erakusteko,
4 4'-metilen difenil diisozianato (MDI), diol luzea den Polietilen glikol 1500 (PEG1500) eta diol
motza den 1,6-hexanodiolean (HDO) oinarritutako sistema bat ikertu da dibutileztainu dilaurato
(DBTDL) katalizatzailea erabiliz.
Lehenik eta behin, polimerizazioa kondizioak modu ez jarraituan “batch” optimizatu dira.
Horretarako 3 disoluzio prestatu dira tetrahidrofuranotan (THF), diisozianato (MDI, 1.92 M), diol
(PEG1500:HDO, (40:60 0.48M) eta katalizatzaile (DBTDL, 1.92 mM) disoluzioak. Disoluzio hauek
nahastu egin dira diisozianato eta diol kopuru estekiometrikoa mantenduz, beirazko ontzi batean eta
polimerizazio maila (konbertsioa) neurtu da denboran zehar 1H EMN bidez. Polimerizazioa
gelditzeko, nahasteak prezipitatu dira erreaktoretik atera bezain pronto petrolio eterretan.
Esperimentu hauetatik, ondorioztatzen da DBTDL (0.1-mol%) bidez katalizatutako erreakzioak
20 minututan, monomero konbertsio osoa ematen dutela (Konbertsioa >95 %) (BatchPU DBTDL 0.1
mol-%). Katalizatzaile kopurua 1-mol% igoz gero, polimerizazio abiadura asko igotzen dela ikusi da,
konbertsio osoa minutu batean lortzen delarik (BatchPU DBTDL 1 mol-%). Lortutako polimeroen
pisu molekularrak 40-47 kDa ingurukoa izan dira eta dispertsio mailak (Đ) 1.5.

16

Fluxu-jarraiko erreaktore tubularrak polimerizazio honetan duen erabilpena ikertzeko, aurretik
optimizatutako sistema ikertu da baldintza berberak erabiliz baldintza jarraituetan. Horretarako,
monomero eta katalizatzaile disoluzioak (aurreko kontzentrazio berdinetan), fluxu-jarraiko erreaktore
tubularrean nahastu eta erreaktorean zehar ponpatu dira. Erreaktore tubularren atxikipen denbora
ezberdinak erabiliz, ikerketa zinetiko bat egin da polimerizazio abiadura ezagutzeko (4.Irudia).
Erreaktorearen bukaeran produktuak prezipitazioz isolatu eta 1H EMN bidez analizatuak dira
(FluxuPU DBTDL 0.1 mol-% eta FluxuPU DBTDL 1 mol-%). Lortutako polimeroen pisu
molekularrak 40 kDa ingurukoak izan dira eta dispertsio maila (Đ) 1.2 ingurukoa.
3.irudia. Fluxu-jarraiko eta batch erreakzioen arteko konparaketa zinetikoa: a) DBTDL 0.1 mon-% erabilita, b)
DBTDL 1 mol-%.

Bi polimerizazio prozesuetan lortutako produktuak alderatuz gero, (ez jarraitua eta fluxujarraikoa) ikusi da fluxu-bidezko polimerizazioa erabiliz, pisu molekular antzekoko polimeroak lor
daitezkeela nahiz eta fluxu-jarraiko polimerizazioa erabiliz atxikipen denbora luzatu behar den
guztizko konbertsioa lortzeko (3. Irudia). Gainera, fluxu-jarraiko polimerizazioa erabiliz, dispertsio
estuagoa duten polimeroak lortu dira, hau da kateen luzera homogeneoagoa izatea lortu da, nahiz eta
desberdintasuna ez den nabarmena. Katalizatzaile kopuru altua erabiltzean (FluxuDBTDL 1 mol-%),
ikusi da polimerizazio abiadura motelagoa dela fluxu-jarraiko erreaktore tubularra erabiliz. Emaitza
hau, erreaktore tubularrak duen bolumenarekiko azalera handiaren ondorio da, polimerizazio
erreakzio exotermikoan sortutako beroa xahutuz. Horrela, katalizatzaile kopuru handia erabiltzen
denean, sistema asko berotzen da hasieran, polimerizazio erreakzioa azkartuz baina aldi berean,
erreakzio sekundarioak gertatzeko aukera handituz. Fluxu-jarraiko erreaktoreak erabiliz, erreakzio
sekundarioak muga daitezke nahiz eta polimerizazio abiadura jaisten den eta horrela beharbada
polimeroen dispertsio maila jaitsi. Emaitza hauek kontuan hartuta, poliuretano sistema hau modu
eraginkorrean fluxu-jarraiko erreaktorea tubularrak erabiliz presta daitezkeela ikusi da.
4.irudia. Fluxu-jarraiko poliuretano sintesiaren muntaia. a) Erreaktore mutaiaren argazkia, FTIR ekipoari lotuta
duelarik, b) Erabilitako muntaiaren xehetasunak (ID: Barruko diametroa, L: Luzeera).
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Poliuretano linealak disoluzioan fluxu-jarraiko erreaktore tubular batean zuzen prestatu
daitezkeela ikusita, fluxu-jarraiko polimerizazioak eskaintzen dituen abantailak ustiatzen saiatu gara.
Ideia horrekin, prestaketa bakarrean konposizio ezberdineko poliuretanoak sintetizatzea izan dugu
helburu. Horretarako, hiru monomero disoluzio prestatu dira. Alde batetik PEG1500:HDO (50:50,
0.48 M) disoluzio bat non bi diolak kopuru estekiometrikoan nahastu diren. Bestalde, HDO (0.48 M)
disoluzio bat eta azkenik Diisozianato (1.92 M) (MDI) disoluzio bat. Monomero disoluzioak eta
katalizatzaile disoluzioa (DBTDL, 1.92 mM)
erreaktorearen sarreran nahasten dira, non
polimerizazioa ematen den (5. Irudia).
Diol disoluzioen arteko jariakinaren emaria aldatuz, diol bakoitzaren kontzentraioa alda daiteke
erreaktorean eta horrela, produktuaren konposizioa denboran zehar aldatu. Modu honetan, hainbat
propietateko polimeroak lor daitezke prestaketa bakar batean.
Bestalde, polimerizazio erreakzioaren inguruan kontrola handitzeko, infragorri espektrofotometro
bat txertatu da erreaktore tubularrean fluxu-ganbara bat erabiliz. Ekipo honi esker, isozianatoaren
presentzia neur daiteke sisteman honen banda nabarmena (2250 cm-1) jarraituz. Horrela,
erreakzioaren konbertsio maila kalkulatzen da isozianatoaren presentzia sisteman eta konbertsio
maila zuzenki erlazionatuta daudelako.
Isozianatoaren kontzentrazioa, emandako seinalearen intentsitatearekin erlazionatzeko, kalibrazio
zuzen bat egin da isozianato (MDI) kontzentrazio ezberdinak erabiliz. Kalibrazio hau erabiliz,
polimerizazioen atxikipen denborak optimiza daitezke, eta behar izanez gero, atxikipen denborak
moldatu nahi diren konbertsio mailak lortzeko (5. Irudia).
5.Irudia. Hainbat poliuretano egiteko plataforma sintetikoa. Lortutako polimeroen konposizioa erakusten duten 1HEMN espektro zatia.

Aipatutako sistema optimizagarria erabiliz, 5 poliuretano desberdin EMN
prestatu dira, diol motzaren
konposizioa %55etik %95era aldatzen delarik, prestaketa bakar batean. Konposizioaren berri izateko,
1
H EMN teknika analitikoa erabili da. Teknika honen bidez, karbamato (uretano) unitatera zein diol
lotuta dagoen jakin daiteke eta horrela produktu bakoitzaren konposizioa kalkulatu. Esperimentalki
lortutako ehunekoak bat datoz erabilitako erreaktore tubularrean txertatutako monomero bakoitzaren
proportzioekin, %±4ko errorearekin. Horrez gain, polimeroen egitura Gel iragazkorreko
kromatografia (GPC) polimeroen pisu molekularra eta distribuzioa ezagutzeko, Ekorketa
diferentzialeko kalorimetria (DSC) propietate termikoak neurtzeko, Fourierren transformatuaren
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bidezko espektroskopia infragorria (FTIR) eta Analisi termograbimetrikoa (TGA) teknika analitikoak
erabiliz egiaztatu da.
1.Taula. Sintetizatutako poliuretano linealen ezaugarriak. xHDO ehunekoa, konbertsioa, pisu molekularra, distribuzioa
eta Beira trantsizioko tenperatura.
Saiakera

xHDO,
teo. (%)

xHDO,
esp. (%)

Konb.
(%)

Mw
(kDa)

Đ

Tg
(˚C)

FluxuPU1

55

51

90

14.4

1.4

-38

FluxuPU2

65

63

94

18.2

1.4

-35

FluxuPU3

75

73

95

20.6

1.5

-33

FluxuPU4

85

81

98

19.8

1.6

-26

FluxuPU5

95

91

98

18.0

1.6

-19

Material hauen pisu molekularrak diol motzaren ehunekoa (xHDO) handitzen den heinean
txikitzen doa, ohikoa den moduan. Polimeroen distribuzioa konstante mantentzen da. Propietate
termikoei dagokionez, segmentu zurrun handiagoa duten materialetan, Tg (Beira trantsizioko
tenperatura) altuagoa dela ikusten da. Behaketa hau bat dator literaturan ikusitako emaitzekin, eta
katean dauden uretano taldeen proportzioarekin erlazionatuta dago, hau da, gero eta segmentu zurrun
ehunekoa altuagoa izan, materialaren beira trantsiziozko tenperatura handiagoa da.
4. Ondorioak
Lan honetan ponpa bidezko fluxu-jarraiko polimerizazio prozesua poliuretano linealak
disoluzioan sintetizatzeko erabilgarria dela erakutsi da. Prozesu honen bidez lortutako
emaitzak, prozesu ez jarraituen bidez lortutako emaitzekin alderagarriak direla ikusi da eta izan
ditzaken abantailak ikertu dira. Batik bat, konposizio ezberdineko poliuretanoak sintetiza
daitezke prestaketa bakarra erabiliz. Bestalde, ekipo analitikoak txertatzeko erraztasun a dela
eta, erreakzioaren konbertsio maila momentuan ezagutzeko plataforma sortu da. Honek, sintesi
prozesuak optimizatzeko aukera ematen duelarik.
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DBTDL.
Laburpena.
Polimero termoegonkorren merkatuaren barnean, poliuretanoak gehien erabiltzen diren
materialak dira, erretxina fenoliko, epoxien eta poliester aseen gainetik1. Hauen birziklapena
bultzatzeko asmoz, aurrerapen batzuk egin dira tenperatura altuetan uretano loturaren izaera
dinamikoa areagotzeko2, baina oraindik ez dago argi portaera honen jatorria benetan izaera
dinamikoari dagokion edo eman daitezkeen degradazio prozesuei. Faktore desberdinen garrantzia
ulertzeko asmoz, poliuretano aromatiko eta alifatikoak sintetizatu ditugu hauen segmentu bigun
berdina mantenduz. Erakutsi dugu katalizatzaile gabeko poliuretanoen erlaxazioak degradazioarekin
batera ematen direla. Gainera, poliuretano aromatikoetan katalizatzaile desberdinen sarrerak hauen
izaera dinamikoaren aktibazioa dakarrela frogatu dugu. Izan ere, pTSA organo-katalizatzaile
azidoaren sarrerak eta alkohol talde askeen presentziak transuretanizazio asoziatiboa bultzatu du,
DBTDL katalizatzaile metalikoak transuretanizazio asoziatibo eta disoziatiboak bultzatu dituen
bitartean.
1. Sarrera
Polimero termoegonkorrak sare egitura daukaten materialak dira, propietate mekaniko paregabeak
eta disolbatzaileekiko erresistentzia handia eskatzen duten aplikazioetarako oso aproposak direnak3.
Hala ere, bere elkargurutzatutako egitura dela eta material hauen birziklapena eta birprozesatzea
aurrera eramatea oso zaila da, eta behin materialek kaltetzean, baztertuta bukatzen dute normalean4.
Kontuan izanda gaur egun ingurugiroarekiko dauden kezken gorakada eta termoegonkorren
merkatuaren etengabeko hazkundea, ikerlariak aukera berriak bilatzen ari dira material hauen
bizitza luzatzeko3.
Helburu hau betetzeko asmoz, azken urteetan kimikoki lotura trukagarriak dauzkaten taldeak
barneratu dira polimero sareetan. Trukatzeko mekanismoaren arabera sare moldagarri kobalenteak
(SMK) bi taldeetan sailkatzen dira. Lotura puskatu eta birsortzen baldin bada leku berri batean,
mekanismo disoziatiboa jarraitzen duen material dinamikoa daukagu. Aldiz, mekanismo
asoziatiboan, hasierako lotura bakarrik puskatu egiten da lotura berria jada sortu denean. Era
honetan, elkargurutzapen dentsitatea konstante mantentzen da eta materiala berotzean mailaz
mailako dentsitatearen jaitsiera ematen da5.
Polimero sareetan kanpoko talde dinamiko eta sofistikatuak barneratzea ez da pauso erraza eta
gainera, polimero berri hauen efizientzia ikertu behar dira bai prezio, prozesaketa eta merkatu
aldetik ere. Hori dela eta, gaur egun jada komertzialki existitzen diren polimero termoegonkorren
talde funtzionalen dinamismoa kontrolatzea bide errazena da industrialki aplikatu ahal izateko.
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Honako estrategia aplikatu zuten lehenak Leibler eta kolaboratzaileak izan ziren, sarearen barnean
transesterifikazio erreakzioak eraginez6.
Termoegonkorren merkatuari begira, poliuretanoak gehien erabiltzen diren polimeroak dira,
epoxien, poliester asegabeen eta erretxina fenolikoen gainetik7. Transuretanizazio erreakzioak
ikertu dira poliuretano sare desberdinetan hauen birprozesatzea errazteko asmoz.
Transuretanizazioak bi mekanismo jarraituz eman daitezke, era asoziatiboan eta disoziatiboan hain
zuzen ere. Poliuretano arruntetan, orain arte mekanismo disoziatiboa gailentzen dela aldarrikatu da,
(1.A irudia) eta polihidroxiuretanoetan, non alkohol talde aske asko dauden sarean, asoziatiboa
gailentzen dela defendatu da (1.B irudia).

1. irudia. A) Transuretanizazio disoziatiboa (alkohol aske gabekoa) eta B) Transuretanizazio asoziatiboa (alkohol
askeak eragindakoa) trukaketa mekanismoak.

Nahiz eta bi mekanismoek izaera dinamikoa eman diezaioketen bukaerako materialari, bi
mekanismoek erronka desberdinak ekartzen dituzte bere aplikaziorako. Teorian, mekanismo
disoziatiboak biskositatearen jaitsiera drastikoa dakar, eta ondorioz birprozesatze efektiboagoa izan
daiteke 8. Hala ere, poliuretano termoegonkorren kasuan isozianatoen eraketa dakar, eta hauen
presentziak erreakzio sekundarioak erakarri ditzakete produktu egonkorrak sortuz, sarearen izaera
dinamikoa gutxituz9. Gainera, trukaketa dinamikoa zehazki kontrolatu beharra dago, materialaren
osotasuna bermatzeko asmoz. Bestalde, trukaketa asoziatiboak isozianatoaren sorrera ekiditen du,
baina katalizatzaile kantitate handiak behar dira, prozesu zinetikoa delako hain zuzen ere10.
Publikazio desberdinek erakutsi dute transuretanizazio erreakzioak katalizatzaile egokiak erabiliz
eman daitezkeela, non eztainuan oinarritutakoak nabarmentzen diren11. Katalizatzaile metaliko
hauen toxikotasuna dela eta, erronka berriak sortu dira eta poliuretanoen sintesia eta diseinua
organo-katalizatzaile berriak erabiltzera zuzendu da, organometalikoak (eztainuan oinarritutakoak)
bezain efektiboak suertatu direlarik. Gure taldean poliueratanoen sintesirako zenbait base organikok
zein azidoek aktibitate katalitiko altua erakutsi dute12.
Kontuan izanda katalizatzailearen arabera poliuretanoen izaera dinamikoa aldatu daitekeela,
ikerketa honen helburua da lehenik, sakonki parametro desberdinen efektua ulertzea, hala nola,
isozianato mota, uretano/alkohol aske proportzioa eta bereziki katalizatzailearen izaerak izan
dezakeen eragina material hauen izaera dinamikoan. Gainera, ikertu dira ematen diren trukaketa
mekanismo desberdinak katalizatzaile mota bakoitzaren arabera.
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2. Emaitzak
2.1. Sintesia
Lehenik eta behin, poliuretano termoegonkorrak sintetizatzeko pre-polimeroaren estrategia jarraitu
dugu (2.A irudia). Honetarako komertziala den poli(propilen)glikol (PPG) triol-a bai 4,4´metilendifenil diisozianatoarekin (MDI) edo hexametilen diisozianatoarekin (HDI) erreakzionarazi
da tri-isozianatoan amaitutako pre-polimeroa lortzeko. Ondoren, 1,6-hexanodiola gehitu da
bukaerako poliuretano alifatiko edo aromatiko saretua lortuz. Bigarren pausu hau katalizatzaile
gabe edo katalizatzaileak gehituz burutu da, ondoren konparaketak egiteko helburuarekin. Gainera
asoziatiboki edo disoziatiboki jardun ahal izateko, neurriz gaineko (0.1 baliokide) 1,6-hexanodiol
gehitu dira. Erreakzioak FTIR espektroskopiaren bidez jarraitu dira (2B. irudia). Lortu diren
poliuretano filmen erakusgarri bat aurkitu daiteke 2C. irudian.

2. irudia. A) Poliuretano termoegonkor aromatikoak (MDI) edo alifatikoak (HDI) sintetizatzeko jarraitu den prozedura.
B) PPG triol-aren (Mn=3740 g/mol) eta HDI-aren erreakzioaren erakusgarri den FTIR espektroa, t=0 min (marra beltza)
eta t=420 min (pre-polimeroaren sintesia, marra gorria). Marra urdinak elkargurutzatutako bukaerako filmaren
adierazgarria da, 70ºC-tan 24 orduz 1,6-hexanodiolarekin saretze erreakzioa egin ondoren. C) Katalizatzaile gabe
elkargurutzatutako poliuretano film alifatikoa,

2.2. Katalizatzaile gabeko poliuretano aromatiko eta alifatikoen azterketa
Katalizatzaile gabeko poliuretano aromatiko eta alifatikoen erlaxazioak ulertzeko asmoz, ikerketa
erreologikoa burutu da DMTA analisiekin batera. Esfortzu erlaxazioak egin dira material hauekin
100, 120 eta 140ºC-tan, 3. irudiko A eta B ataletan ikus daitekeen bezala. Tenperatura arin hauek
hautatzeko arrazoia trukaketa disoziatiboa ematean sortu daitezkeen erreakzio sekundarioen
produktuen eraketa (alofanatoak) ekiditea izan da.
Ikusi daitekeen bezala, laginek moduluaren jaitsiera erakusten dute tenperaturarekiko dependentzia
nabarmenarekin. Tenperatura altuetan (140ºC) erlaxazioak bi sisteman nahiko azkar eman dira (600
segundo baino gutxiago). Bi poliuretano motak konparatzeko orduan, ikusi dugu aromatikoek
azkarrago ematen dutela erlaxazioa, neurketaren tenperatura jaitsi ahala diferentzia sistema
alifatikoarekin alderatuz nabarmenagoa da. Dirudienez, sistema aromatikoak lagundu egiten du
trukaketa erreakzioa eman dadin.
Tenperatura altuetan emandako erlaxazioak benetan trukaketa erreakzioek eragindakoak diren edo
uste denaren kontra, sarearen degradazioarengatik eragindakoak diren argitzeko asmoz, erlaxazio
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kurbak DMTA emaitzekin alderatu dira. Honetarako, DMTA analisiak (denbora ekorketak)
aurretik egindako erlaxazio neurketen tenperatura berdinetan burutu dira
Degradazio prozesurik ematen ez bada, neurketak moduluaren balio konstante bat erakutsi beharko
luke. Beraz moduluaren jaitsiera drastikoa materialaren degradazioaren adierazgarria da.
Konparatuz poliuretano alifatikoen (3C. irudia) eta aromatikoen (3D. irudia) emaitzak, ondorioztatu
daiteke bi sistemetan degradazioa ematen dela, nahiz eta tenperatura baxuenetan (100ºC) denbora
luzeetan ematen den. Sistema aromatikoan ematen du degradazioa zertxobait denbora luzeagoetan
ematen dela. Dena den, kasu guztietan argi dago katalizatzaile gabeko poliuretanoen erlaxazio
denborak bat datozela sarearen degradazio denborekin.

3. irudia A) Esfortzu-erlaxazio neurketak saretutako poliuretano alifatikoarentzat (HDI), 100ºC, 120ºC eta 140ºC-tan
burutuak. B) Esfortzu-erlaxazio neurketak saretutako poliuretano aromatikoarentzat (MDI), 100ºC, 120ºC eta 140ºC-tan
burutuak. C) Denbora-ekorketak isotermikoak (100ºC, 120ºC eta 140ºC-tan burutuak) saretutako poliuretano
alifatikoentzat (HDI). D) Denbora-ekorketak isotermikoak (100ºC, 120ºC eta 140ºC-tan burutuak) saretutako
poliuretano aromatikoentzat (MDI).

2.3 Katalizatzailearen efektua saretutako poliuretano alifatiko eta aromatikoen trukaketa
erreakzioan
Trukaketa erreakzioak azkartzeko helburuarekin katalizatzaile desberdinak sartu dira poliuretano
sare alifatiko eta aromatikoetan. Hiru katalizatzaile desberdin aukeratu dira horretarako:
organometalikoa den dibutiltin dilauratoa (DBTDL), p-toluen azido sulfonikoa (p-TSA) eta base
bat, triazabiziklodekanoa (TBD). Lehenengoa, industrialki gehien erabiltzen den katalizatzaile
organometalikoa izateagatik aukeratua izan da. Beste biak, organokatalizatzaile azidoa zein basikoa,
aukeratuak izan dira aurretik poliuretanoen sintesirako oso efektiboak direla erakutsi dutelako.
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4. irudia. Esfortzu-erlaxazio neurketak elkargurutzatutako poliuretano alifatikoentzat (A) eta aromatikoentzat (B)
burutuak 120ºC-tan.

Katalizatzailea (%2 mol) erreakzio nahastera (pre-polimeroa, 1,0 baliokide, eta 1,6-hexanodiola, 1,1
baliokide) gehitu da elkargurutzapen erreakzioa hasi baino lehen.
Poliuretano alifatikoetarako lortu diren erlaxazio kurbei begira (4.A irudia) katalizatzaileen sarrerak
ez ditu sareren trukaketa erreakzioak aktibatu, eta gainera ematen diren modulu jaitsierak bat datoz
aurreko irudian erakutsi ditugun degradazio denborekin. Bereziki harrigarria da DBTDL
katalizatzailearen sarrerak ez duela efekturik eduki polimero alifatikoaren sarean.
Bestalde, poliuretano aromatikoen emaitzei begira (4.B irudia), DBTDL eta p-TSA katalizatzaileek
erlaxazio denbora oso azkarrak erakutsi dituzte, biak 200 segundotik gertu. Azkenik antzematen da
TBD-ek zertxobait azkartu duela erlaxazioa baina beste katalizatzaileekin konparatuz hobekuntza
oso txikia izan dela esan daiteke.
Trukaketa erreakzioak azkartu dituzten katalizatzaileek (DBTDL eta p-TSA) zein trukaketa
mekanismo jarraitzen duten ikertzeko asmoz, alkohol talde askerik gabeko (1,6-hexanodiolaren 1,0
baliokide erabiliz) poliuretano aromatiko sareak sintetizatu dira eta hauen erlaxazio denborak
aztertu dira aurreko irudian lortutakoekin konparatzeko. Alde batetik, p-TSAren aktibitate
katalitikoa aztertzen badugu (5.A irudia), argi dago soilik trukaketa erreakzioak azkartzen dituela
sarearen barnean alkohol aske taldeak daudenean, izan ere, alkohol talde askerik gabeko erlaxazio
denbora katalizatzailerik gabeko sarearen erlaxazio denborarekin bat dator. Bestalde, DBTDL
katalizatzailea aztertuz (5B. irudia) ikus daiteke bai alkohol askeekin eta gabe ere trukaketa
erreakzioak azkartzeko baliogarria dela, beraz ondoriozta daiteke bi mekanismoak aktibatzeko
aukera ematen duela katalizatzaile honek.

5. irudia A) Esfortzu-erlaxazio neurketak katalizatzaile gabeko eta %2 mol p-TSA daukaten alkohol aske eta gabeko
poliuretano aromatiko saretuentzat, 120ºC-tan burututakoa. B) Esfortzu-erlaxazio neurketak katalizatzaile gabeko eta
%2 mol DBTDL daukaten alkohol aske eta gabeko poliuretano aromatiko saretuentzat, 120ºC-tan burututakoa.
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4. Ondorioak
Laburbilduz, poliuretanoen izaera dinamikoa sare egituraren (isozianato motaren, NCO/OH
proportzioaren) eta katalizatzailearen presentziaren menpe dagoela ere erakutsi dugu. DBTDL-k eta
p-TSA-k trukaketa erreakzioak aktibatzeko ahalmen ikaragarria erakutsi dute tenperatura nahiko
arinetan (120ºC) poliuretano aromatikoetan. Aldiz, TBD-ren sarrerak ez du aldaketa handirik
erakutsi. Gainera frogatu dugu transuretanizazioak emateko p-TSA-ren aktibitate katalitikoa soilik
alkohol askeen presentzian ematen dela eta DBTDL-k aldiz disoziatiboki eta asoziatiboki
katalizatzeko ahalmena daukala poliuretano aromatikoentzat. Orokorrean lan honek ikertu ditu
egitura aldetik parametro desberdinen garrantzia eta uste dugu baliogarria den informazioa ematen
duela komertzialak diren poliuretano saretuen birziklapena eta birprozesatzea garatu ahal izateko.
5. Eskerrak
Eskerrak Polymat ikerketa zentruari eta Euskal Herriko Unibertsitateari (UPV/EHU)
emandako finantziazioa eta laguntzarengatik.
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Laburpena. 1932. urtean forma-memoria efektua lehen aldiz urre-kadmio aleazio batean behatu
zen1. Material batek forma-memoria duela esaten da indar baten ondorioz deformatzen bada eta
deformazio hori mantentzen badu estimulu bat aplikatu arte, hau da, hasierako forma bakarrik
berreskuratzen da estimulu baten ondorioz. Estimulu hori beroa, argia, hezetasuna, elektrizitatea,
magnetismoa, presioa, tentsioa edo pH aldaketa izan daiteke2.
Bestalde, forma-memoria materialak aleazio, zeramika edo polimeroetan sailkatzen dira. Hauen
artean, polimeroak dira fabrikatzeko merkeenak, gehien deformatzen direnak eta toxikotasun baxuena
dutenak.
Gure ikerketan egindako poliuretanoetan (PU) beirazko trantsizio-tenperatura baxuko kate
molekular malguak eta uretano segmentu zurrunak txandakatuta aurkitzen dira. PU hauek interes
handikoak dira propietate oso bereziak dituztelako, errekuperazio tenperatura tarte zabala, prozesatze
ona, malgutasun, elastikotasun eta urradurarekiko erresistentzia ezin hobea esate baterako eta gainera
batzuk biobateragarriak dira.
Lan honetan polimero hauen artearen egoera erakutsiko da, hau da, erabiltzen diren osagaiak
(poliola, diisozianatoa eta kate hedatzailea) eta sintesia. Azkenik, nola karakterizatzen edo ebaluatzen
den forma-memoria gaitasuna azalduko da analisi termomekanikoa (TMA) erabiliz.
1. Sarrera
1932. urtean forma-memoria efektua lehen aldiz urre-kadmio aleazio batean behatu zen1.
Material batek forma-memoria duela esaten da deformatzen bada eta deformazio hori denbora
jakin batean mantentzen badu eta estimulu bat aplikatuz hasierako forma berreskuratzen badu.
Estimulu hori beroa, argia, hezetasuna, elektrizitatea, magnetismoa, presioa, tentsioa edo pH
aldatzean datza2. Forma-memoria materialak aleazio, zeramika edo polimeroetan sailkatzen
dira. Hauen artean, polimeroak dira fabrikatzeko merkeenak, gehien deformatzen direnak eta
toxikotasun baxukoenak. Gainera, forma-memoria polimeroak (SMP) biodegradagarriak,
biobateragarriak eta birziklagarriak izan daitezke.
1984an CdF Chime konpainiak (Frantzia) lehen SMP sintetizatu zuen, polinorbornenoa.
Egun, SMP material desberdinak daude: butadieno-estireno kopolimeroak, poliestireno
saretuak, poliziklooktenoak, poliisoprenoak, poliuretanoak, eta abar 3,4.
Normalean forma-memoria efektua eragiteko beroa erabiltzen da5, modu honetan materialak
tenperatura batean aldaketa estruktural bat jasaten du. Tenperatura honi trantsizio-tenperatura
deritzogu (Ttrans). Polimero kristalinitatearen arabera tenperatura hori fusio tenperatura izan
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ahal da (Tm), edo beirazko trantsizio-tenperatura (Tg), beraz materialaren forma aldaketak
tenperatura horren gainetik edo azpitik gertatuko dira. Forma-memoria efektua agertzen da
materialaren estrukturan bi fase aurkitzen direlako. Fase batek polimero sare egonkorra osatzen
du eta hasierako forma ezartzen du materialean. Bigarren fasea, fase itzulgarria da eta trantsiziotenperatura azpitik materiala denbora tarte batean forma bat mantentzeaz arduratzen da.
Lan honen helburua polimero hauen artearen egoera erakustea da, hau da, PUak nola
sintetizatzen diren eta erabiltzen diren osagaiak (poliola, diisozianatoa eta kate hedatzailea)
azaltzea. Azkenik, forma-memoria poliuretanoen (SMPU) Tg eta forma-memoria efektua modu
sinplean aztertzeko eta ebaluatzeko analisi termomekaniko dinamikoa (DMTA) eta
termomekanikoa (TMA) erakutsiko dira.
2. Forma-memoria poliuretanoak (SMPU)
Poliuretanoak (PU) polimero talde handia osatzen dute, non propietate eta konposizio
desberdinak bereizten diren. Hala ere, PU guztiek uretano taldea dute bere estrukturan (1.
irudia). 1937an I.G. Farben konpainiak (Alemania) lehen poliuretanoaren sintesia garatu zuen,
Heinrich Rinke ikertzaileak 1,6-hexametileno diisozianatoa (HDI) sintetizatu eta Otto Bayerrek
kate-polimerizazioaren bidez konposatua lortu zuen. Polimerizazio mota honek, polimero
linealak, adarkatuak edota sareztatuak sintetizatzeko aukera ematen du6,7. 1950. hamarkadan
Bayer-Farbenfabriken (Alemania) eta B.F. Goodrich (Estatu Batuak) konpainiak poliuretanoak
merkaturatzen hasi ziren, baina 1970. hamarkadaraino polimero hauen komertzializazioa ez zen
garatu. Momentu honetatik, polimero hauen garapenak eta salmentak handitzen joan dira.

1. irudia. Poliuretano (c) taldearen sintesia hidroxilo (a) eta isozianato (b) taldeen arteko erreakzioan.

Gaur egun, poliuretanoek erabilera anitz dute beraien propietateak direla eta, hala nola
urradurarekiko eta ultramore izpiko erresistentzia altua, gogortasun altua eta apurtzeko
zailtasuna. Erabilerak arlo desberdinetan barreiatzen dira, adibidez eraikin industrian,
kotxegintzan, medikuntzan, elektronikan edo ehungintzan. Gainera, forma desberdinetan aurki
dezakegu polimero hauek: aparrak edo bitsak, itsasgarriak, pinturak, zuntzak, eta abar.
Azkenaldian, interes handia sortu da forma-memoria deituriko PUetan (SMPU), zeinek nahiz
eta indar batek eraginda formaz aldatzen duten, beste edozein polimeroak bezala, aukera dago
beraien jatorrizko forma berreskuratzeko. Forma-memoria PUen erabileren artean ehun
inteligenteak, bururdi bereziak, edota sutura autotenkagarriak daude, beraz izan behar duten
trantsizio-tenperatura (Tg) giza gorputzaren antzekoa izan behar da.
2.1. SMPUen osagaiak
PU taldea osatzen da hiru erreaktibo desberdinak erreakzionaraziz: poliol bat (-OH talde
erreaktiboa daukana), diisozianato bat (isozianato talde erreaktiboak izanda, -N=C=O), eta kate
hedatzailea (baita hidroxilo talde erreaktiboak ere daukana, -OH). Osagai guzti hauek elkartzen
dira polimero bat sortzeko, non bi segmentu desberdinak bereizten diren: segmentu zurrun bat
diisozianatoz eta kate hedatzailez osatuta, eta segmentu biguna, poliolez osatuta (2. irudia).
Segmentu hauek txandaka ordenatzen dira. Erreaktiboen proportzioak aldatuz, polimeroaren
propietate desberdinak lortzen dira, hau da, zurruntasun eta malgutasun desberdineko
materialak lortzen dira.
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Segmentu biguna
(poliola = makrodiola)
OH-R1-OH

Kate hedatzailea
(diolak, diaminak)
OH-R2-OH
NH2-R2-NH2

Segmentu zurruna
(diisozianatoa)
O=C=N-R-N=C=O

2. irudia. Poliuretano elastomero baten egitura orokorra.

Erabiltzen diren poliolak (kate luzeko diolak) edo makrodiolak, polieter edo poliester
modukoak dira, 500-5000 g/mol tarteko masa dituztenak8. Polieter moduko poliolen artean,
politetrahidrofuranoa (PTHF edo PTMG)9,10, polietilenglikola (PEG)11 eta polipropilenglikola12
ohikoenak dira. Askotan konposatu hauen nahasteak erabiltzen dira. Poliester moduko poliolen
artean etileno poliadipatoa (PEA)13, polibutilenadipatoa (PBA)14 eta polikaprolaktona diola
(PCL edo PCD)15 erabiltzen dira. Normalean poliesterrak erabiltzen direnean PU askoz
zurrunagoak eta tenperatura altuagotan erresistenteagoak lortzen dira, aldiz, polieterrak
erabilita hidrolisirako erresistenteagoak dira.
Diisozianatoak PUen ezinbesteko osagaiak dira isozianato taldea (-NCO) baitute. Talde
honek hidroxilo taldeekin (-OH) erreakzionarazten du PUak sortzeko. Bi motatakoak izaten
dira: aromatikoak eta alifatikoak. Aromatikoen artean, gehien erabiltzen direnak edo
aipagarrienak: tolueno 2,4-diisozianatoa (TDI) eta 4,4´-metilen bis(fenilisozianatoa) (MDI); eta
alifatikoen artean, 2,2,4-trimetil-1,6-hexametilendiisozianatoa (TMDI) eta hexametilenoren
1,6-diisozianatoa (HDI)16. Mota bateko edo besteko diisozianatoak erabiltzeak (alifatikoak edo
aromatikoak) PUen propietateetan ere eragina du. Aromatikoak erabiltzen direnean lortzen
diren PUek trakzioarekiko erresistenteagoak dira eta egonkortasun termiko handiagoa izaten
dute, baina askoz errazago degradatzen dira UM erradiazioaz17-19. Bestalde, alifatikoak
erabiltzerakoan UM erradiazioarekiko eta hidrolisirako erresistenteagoak dira eta segmentu
zurrun malguagoak dituzte.
Normalean pisu baxuko diolak erabiltzen dira (< 400 g/mol) kate hedatzaile moduan, baina
askotan pisu baxuko diaminak ere erabiltzen dira. Konposatu hauek diisozianatorekin
erreakzionatzen dute segmentu zurruna sortzeko. Diol modukoen adibide gisa etilenglikola
(EG), 1,4-butanodiola (BD), dietilenglikola (DEG) eta A bisfenola (BA) erabiltzen dira.
Diamina taldeak dituztenen artean 2,6-diaminopiridina (DAPy) eta 4,4´-diaminodibenziloa
(DAB) gehien erabiltzen direnak izaten dira20.
2.2. SMPUen sintesia
PU sintetizatzeko bi metodo erabiltzen dira: prepolimeroaren metodoa eta “one shot”
metodoa. Bi metodo hauek prozesuaren etapetan bereizten dira. “One shot” metodoan, prozesua
etapa bakar batean ematen da erreaktibo guztiak aldi berean nahastuz. Prepolimeroaren
metodoan, lehendabizi diisozianatoa eta makrodiola erreakzionarazten dira nahaste likatsua
lortuz eta gero kate hedatzailea gehitzen da poliuretanoa lortzeko (3. irudia).
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Prepolimeroaren metodoa
Diisocianato
Diisozianatoa

Macrodiol
Makrodiola

Prepolimeroa
Prepolímero
Diola
Diol
(kate hedatzailea)
(extendedor
de cadena)

Poliuretanoa
POLIURETANO
FINAL

3. irudia. Ezkerraldean prepolimero metodoaren eskema. Eskuinaldean PU-ak sintetizatzeko muntaia.

Lan honetan, hiru SMPU sintetizatu dira prepolimeroaren metodoa jarraituz. Horretarako, 1000
g/mol PTMG makrodiola, TDI diisozianatoa eta BD kate hedatzailea erabili dira erreaktibo gisa. Hiru
erreaktiboak nahasten dira makrodiola: diisozianatoa: kate hedatzailea (1: N+1: N) estekiometriari
jarraituz, non N = 4-5 tarteko balioa izango den (kasu guztietan NCO/OH erlazioa 1 izanda). Modu
honetan PU linealak lortuko dira.
2.2. SMPUen karakterizazioa
Gure SPMUek biomedikuntzan aplikatzeko erakutsi behar duten Tg gorputzaren antzerakoa izan
behar da. Beraz, karakterizazioa egiteko lehendabizi ziurtatu behar gara zein den gure materialaren
Tg. Tenperatura balio hori determinatzeko analisi termomekaniko dinamikoa (DMTA) erabiltzen da.
Nahi diren Tg balioak lortzen direnean, orduan forma-memoria guztiz errekuperatzen den behatzen
da. Forma-memoria ahalmena ebaluatzeko analisi termomekanikoa (TMA) erabiltzen da. Horrela,
deformazioaren ehunekoa, aldi baterako forma finkapen ahalmena eta errekuperatzeko gaitasuna
neurtzen da. Horretarako, aztertu nahi den materialaren dimentsio ezaguneko forma prestatzen da,
honi probeta esaten zaio. Indar bat eraginda probeta honen dimentsio aldaketak neurtzen dira
tenperaturarekiko. Material baten forma-memoria ebaluatzeko termomekaniko zikloak erabiltzen dira
(4. irudia). Ziklo bakoitzak bi etapetako prozesuan datza: programazioa (deformazioa eta finkapena),
eta berreskurapena. Tenperatura baxuetan (Ttrans azpitik) materiala zurruna da (4a. irudia). Polimeroa
berotzen denean, Ttrans gainetik polimeroa biguntzen da eta indar bat aplikatzean deformatzen da (4b.
irudia). Indar hau mantentzen bada, nahiz eta Ttrans azpitik egon, polimeroaren forma mantentzen da
(4c. irudia). Momentu honetan nahiz eta indarrik ez egin polimeroaren forma mantentzen da (4d.
irudia). Azkenik, materiala Ttrans gainetik berotuz, hasierako forma berreskuratzen badu, orduan
forma-memoria materiala dela esan daiteke (4e. irudia).

Programazioa

Berreskuratze

4. irudia. Termoeragindako forma-memoria efektuaren irudikapen eskematikoa.
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DMTA teknika erabilita tan δ vs tenperatura irudikatzen dira. Tan δ, galera faktore balioa da, eta
galera (E´´) eta metatze (E´) moduluen arteko erlazioa kalkulatuz lortzen da (tan δ = E´´/E´). Tan δ
tenperaturaren aurrean irudikatuz, PU kateen mugikortasunari eta zurruntasunari buruzko
informazioa lortzen da. Materialaren estruktura aldaketak Tg balioan ematen dira, beraz, grafiko
honek Tg-ri buruzko informazio zuzena ematen du. Lortu diren Tg balioak, erabilitako N balioaren
arabera, hauek dira: N4 = 25ºC, N4.5 = 28,2ºC eta N5 = 45,3 ºC (5. irudia, ezkerraldea). Balio horiek
nahiko egokiak direnez, hurrengo pausua forma-memoria determinatzea da. Horretarako TMA
analisia burutzen da. Lehendabizi, lagina (1,5 x 5 x 5 mm3 neurrikoa) bere Tg gainetik berotzen da,
gero 5 minutuz 2 N-eko indarra aplikatzen zaio eta lagina luzatzen da. Orduan, lagina bere Tg azpitik
hozten da eta modu horretan materialaren finkapena ematen da. Azkenik, lagina berotzen da bere Tg
gainetik bere hasierako forma berreskuratzeko. Modu honetan deformazioa, finkapena eta
berreskuratzea kalkulatu ahal dira. 5. irudian (eskuinean) ikusten den bezala, N4 eta N4.5 laginetan
hasierako forma guztiz berreskuratzen da, aldiz, N5 laginean ez da hasierako forma berreskuratzen.
Ikusten den bezala, Tg baxueneko laginetan (25-28,2ºC) hasiera forma erabat berreskuratzen da, baina
Tg altueneko laginean ez da forma guztiz berreskuratzen nahiz eta tenperatura 60ºC-tara igo.
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5. irudia. Sintetizatutako SMPU desberdinen karakterizazioaren grafikoak: DMTA (ezkerrean) eta TMA (eskuinean).

4. Ondorioak
Forma-memoria polimeroak interes handiko materialak dira zenbait aplikaziotan erabiltzeko
aukera ematen dutelako. Gainera, material hauen trantsizio tenperatura (Tg) baxua bada, hau da,
gorputzaren antzekoa baldin bada, orduan biomedikuntzan erabiltzeko aukera ematen dute.
Hauen artean forma-memoria poliuretanoek (SMPU) propietate ezin hobeak erakutsi dute. Lan
honetan, material hauek sintetizatzeko erabiltzen diren metodoak oso erosoak eta sinpleak
direla erakutsi da, beraz aukera anitz dago industrian ezartzeko.
Bestalde, Tg determinatzeko analisi termomekaniko dinamikoa (DMTA) hiru lagin
desberdinetan burutu da eta tenperaturak duen eragina forma-memoria efektuan modu sinplean
aztertzeko eta ebaluatzeko analisi termomekanikoa (TMA) erakutsi da.
Lan honetatik abiatuta ikerkuntzan zenbait erronka planteatzen dira. Alde batetik,
biodegradagarriak diren SMPUak sortzea eta erreaktibo ez toxikoak erabiltzea (disolbatzaileak,
batez ere). Beste aldetik, material biobateragarriak sortzea biomedikuntzan erabiltzeko
aproposak izateko.
5. Eskerrak
Egileek erakundeek (UPV/EHU eta GV/EJ) emandako laguntza (ELKARTEK programa,
ACTIMAT) gizatiarra eskertzen dute.
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Gako-hitzak: estaldurak, poliuretano-tiouretano, kimika dinamikoa.
Laburpena. Lan honetan PU-aren oinarrizko osagaiei tiol taldeak dituzten molekulak gehitu
zaizkie, horrela poliuretano-tiouretano (PU-TU) sareak sortzeko. Sistema berri honen saretze
zinetika moldatu da eta sareen dinamismoa ebaluatu da PU-TU sistema desberdinentzat. Ikusi
tiouretano aromatikoa erabilita dinamismoa nabarmen hobetzea lortzen dela. Halaber, tiol taldeak
kantitate estekiometrikoaren gainetik izatea eraginkorra da dinamismoa hobetzeko. Material honek
estaldura gisa duen erabilera eta arrakalak 80 ºC-tan erreparatzeko gaitasuna balioztatu da.
1. Sarrera
Askotan, material baten estalduraren funtzioa tribiala iruditzen zaigun arren, honen garrantzia
oso handia izatera iritsi daiteke. Esaterako, korrosioaren aurkako babesa eskaintzen duen estaldura
batean zulo edo arrakala txiki bat agertzen bada, azpiko materiala herdoildu eta bere funtzioa
galtzea eragin dezake, honek ekar ditzakeen ondorio larriekin. Hain zuzen ere, babes funtzio hori da
estaldurak erabiltzeko arrazoi nagusietako bat, beste funtzio nagusia estetikoa izanik. Estalduren
artean, oso erabiliak dira poliuretanozkoak (PU), material polimeriko honen propietate mekaniko
eta estetiko bikainak direla-eta1,2.
Orokorrean, estaldurak formulatzeko, kateak saretuta dituzten PU termoegonkorrak erabiltzen
dira, hain zuzen ere, saretze horrek ematen baitizkio materialari estalduretan hain beharrezkoak
diren gogortasuna, erresistentzia edo iraunkortasuna bezalako propietateak. Baina, saretze honek
polimeroen fluxu gaitasuna guztiz mugatzen du, eta horrela, gainazalean egindako inperfekzio
txikienak PU estaldura ezgaitu dezake, aurreko korrosioaren adibidean bezalaxe.
Arazo honi aurre egiteko aukera bat PU-an lotura kobalente dinamikoak sartzea da. Lotura hauek
tenperatura jakin batetik gora dinamiko bihurtzen dira, askatu eta inguruko loturekin berriz
erreakzionatuz3. Horrela materialaren fluxua ahalbidetzen da eta PU-an egindako zulo eta arrakalak
autonomoki konpondu daitezke, self-healing deritzon efektuan4. Sare kobalente dinamikoa
(covalent adaptable network) deitutako teknologia hau, ordea, berria da, eta estaldura gisa erabili
ahal izateko propietate mekaniko onak dituen material dinamikoen garapena oraindik erronka
handia da.
Lan honetan, PU sare termoegonkorrei dinamismoa emateko helburuarekin, tiol taldeak dituzten
molekulak gehitu zaizkie PU-aren oinarrizko osagaiei (i.e. poliol eta isozianato molekulei), horrela
poliuretano-tiouretano (PU-TU) sareak sortzeko. Izan ere, tiouretano loturak dinamikoak izan
daitezkeela erakutsi dute azken urteotako hainbat lanek, eta gainera, oinarrizko PU-aren
propietateak hobetu ditzake, gardentasuna, esaterako5,6. Lehenik, sistema berri honen saretze
zinetika ebaluatu da, uretano eta tiouretano formakuntza erreakzioak bermatu eta abiadura
antzekoan kontrolatuta ematen diren baldintzak bilatzeko (tenperatura, katalizatzailea). Jarraian,
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sareen dinamismoa neurtu da PU-TU sistema desberdinentzat eta ditiol molekulen naturaren eragina
aztertu da. Amaitzeko, material honek estaldura gisa duen erabilera eta arrakalen self-healing
gaitasuna balioztatu da.
2. Prozedura esperimentala
2.1 Materialak
Isophorone diisocyanate (IPDI, % 98) Across Organics-etik erosi da. Polipropileneglicol di- eta
tri-funtzionalak REPSOL-ek utzita erabili dira, D-0411 (400 g/mol) eta C-5710 (300 g/mol),
hurrenez hurren. 1,3-Benzenedithiol (BDT, % 99), 1,5-Diazabicyclo(4.3.0)non-5-ene (DBN, % 98),
dibutyltin dilaurate (DBTDL, % 95) Aldrich-etik erosi dira. Glycol di(3-mercaptopropionate
(Thiocure GMPD) Bruno Bock Thiochemicals-etik erosi da. 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane
(DABCO, % 99) Evonik-etik erosi da. 1,4‐Bis(3‐mercaptobutyroyloxy)butane (Karenz BD1, % 95)
Showa Denko-k utzita erabili da. Erreaktibo guztiak jaso bezala erabili dira.
2.2 Saretze erreakzioen zinetika azterketa
Saretze erreakzioaren zinetika infragorrien espektroskopia (FTIR) bitartez jarraitu da, attenuated
total reflectance (ATR) plaka berogailuarekin hornitua. Uretano formazio erreakzioa aztertzeko,
IPDI eta PPG difuntzionalaren nahaste estekiometrikoari katalizatzailea gehitu zaio (% 0.5) eta
nahastearen tanta bat 100 ºC-tara berotutako ATR plakan jarri da. Infragorri neurketak egin dira
denbora tarte jakinetan. Konbertsioa isozianato taldearen bandaren intentsitatea neurtuz kalkulatu
da, CH2 taldeen bandarekin normalizatuta (azken hau konstante mantentzen da erreakzioan zehar).
Izaera desberdineko 4 katalizatzailerekin errepikatu dira neurketak. Tiouretanoaren formazioa
aztertzeko prozesu bera jarraitu da, baina PPG difuntzionalaren ordez tiol taldeak dituen BDT
erabiliz. Azkenik, bi erreakzioak batera aztertu dira, erreaktiboen nahastean NCO:OH:SH = 2:1:1
proportzioa erabiliz, DBTDL katalizatzailearekin eta 70 ºC-ko tenperaturan.
2.3 PU-TU film eta estalduren saretzea
Ohiko film baten saretzerako, matraze borobil batean PPG di- eta tri-funtzionalen 1.11 g (D0411 2.78 mmol, C-5710 3.77 mmol) nahasi eta hutsean desaireztatu dira ordubetez irabiaketa
magnetikoarekin. Ondoren, BDT (0.22 g, 1.49 mmol) eta IPDI (1.70 g, 9.91 mmol) gehitu dira eta
ondo nahasi da. Azkenik, DBTDL (0.02 g, % 0.5) gehitu, azkar nahasi eta 1,5 mm-ko lodierako
tefloizko molde batera isuri da nahastea. Saretzea 80 ºC-tan egin da 16 orduz. Film desberdinak
egin dira ditiol molekula aldatuz eta NCO:OH:SH erlazio desberdinak erabiliz. PU-TU estaldurak
egiteko prozedura berdina jarraitu da, baina moldearen ordez nahastea PET substratu batean
zabaldu eta saretu da.
2.5 PU-TU estalduren erreparazio autonomoko testa
PU-TU estaldura bati ebakiak egin zaizkio 10H gogortasuneko arkatzarekin edo kuter batekin,
eta ondoren berogailu batekin hornitutako mikroskopioan jarri da estaldurak. Laginak 80 ºC-ra
berotu eta ebakiari argazkiak atera zaizkio honen lodieraren eboluzioa neurtzeko.
3. Emaitzak
3.1 Saretze erreakzioen zinetika azterketa
Lehenik eta behin, PU-TU filmen saretze erreakzioak kontrolatzeko eta abiadura antzekoan
ematen direla bermatzeko, sarea sortzen duten uretano (OH + NCO) eta tiouretano (SH + NCO)
loturen formazio erreakzioen zinetika aztertu da. Isozionato molekula gisa IPDI aukeratu da, eta hau
PPG difuntzionalarekin edo BDT-rekin erreakzionatu da, uretano eta tiouretano formazioak
emateko, hurrenez hurren. Izaera desberdineko 4 katalizatzaile erabili dira: DBTDL
(organometalikoa, poliuretanoetan erabiliena), DABCO eta DBN (basikoak), eta PTSA (azidoa).
Erreakzioak plaka berogailuz hornitutako FTIR-ATR bidez jarraitu dira OH/SH eta NCO taldeen
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arteko 1:1 erlazio molarra erabiliz (estekiometrikoa), 100 ºC-tan. Erreakzio indibidualen
konbertsioaren eboluzioa 1. irudian ikus daiteke.

1. irudia. Uretano (A) eta tiouretano (B) formazio erreakzioen konbertsioaren bilakaera, % 0.5 katalizatzaile eta 100
ºC-ko tenperaturan.

Emaitza hauek aztertuz, esan daiteke DBTDL katalizatzailea dela erabilitakoen artean
eraginkorrena, izan ere, bi erreakzioetan abiadura azkarrena katalizatzaile honekin lortzen da.
Aipatzekoa da tiouretano erreakzioan ez dela konbertsio osoa lortzen. Hau sistema saretzen hasten
denean asko gogortzen delako izan daiteke, honek kate libreen fluxua eragotzi eta erreakzioa geratu
dezakeelako. Uretano erreakzioaren (1A. irudia) kasuan katalizatzaile azido eta basikoak ere nahiko
eraginkorrak dira, katalizatzaile gabeko sistemarekin alderatuta erreakzio-abiadura azkartzen baita.
Tiouretano formazio erreakzioaren (1B. irudia) kasuan, ordea, katalizatzaile basikoak ezin izan dira
erabili, nahasterako orduan guztiz saretzen baita sistema, hau da, erreakzio abiadura altuegia da.
Bestalde, ikus daiteke PTSA-rekin erreakzioa moteldu egiten dela.
Horrela, DBTDL aukeratu da PU-TU sistema osoarentzat katalizatzaile gisa. Sistema honetan bi
formazio erreakzioak batera emango dira, eta, sinplifikatzeko helburuarekin, azterketa zinetikorako
NCO:OH:SH = 2:1:1 sistema aukeratu da. PU-TU honen saretze erreakzioaren konbertsioaren
bilakaera 2. Irudian ikus daiteke, banakako erreakzioekin batera (konparazio gisa). Kasu honetan
ere % 0.5 DBTDL erabili da, eta tenperatura 70 ºC-ra jaitsi da, konbertsio baxuetako joera hobeto
ikusteko asmoz.

2. irudia. PU-TU 2:1:1 sistemaren saretze erreakzioaren konbertsioaren bilakaera, uretano eta tiouretano formazio
erreakzio indibidualekin batera (% 0.5 DBTDL eta 70 ºC-tan).

2. irudia aztertuta, PU-TU sistema osoaren konbertsioan bi pausu argi ikusten dira, bi
erreakzioak denbora desberdinaten ematen direla adieraziz. Erreakzio indibidualei begiratuta,
antzematen da tiouretano formazioa apur bat azkarrago ematen dela, baina diferentziak ez dira
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nabarmenak. Lehenengo zein erreakzio ematen den berresteko, espektro infragorrian tiouretano eta
uretanoako C=O seinaleen zonaldea aztertu da, izan ere, uhin luzeera desberdinetan agertzen dira
seinale hauek. Bertan ikusi da erreakzioaren hasieran (30 min arte) tiouretanoaren alderako (1650
cm-1) joera duela C=O seinaleak, eta bigarren pausua hasten denean, seinale hau uretano aldera
(1700 cm-1) desplazatzen da. Beraz, esan daiteke PU-TU sisteman lehenik SH taldeek
erreakzionatzen dutela NCO-rekin tiouretanoa sortuz, eta ondoren OH taldeek. Konbertsioari
dagokionez, 150 minutu ostean % 87-ko konbertsioa lortzen da, beraz, aurreikusi daiteke PU-TU
filmen saretze osoa bermatzeko denbora luzea beharko dela.
3.2 PU-TU filmen dinamismoa
Behin sistemaren saretzea aztertuta, PU-TU filmak fabrikatu eta dinamismoa aztertu da. Film
hauetan PPG di- eta tri-funtzionalen nahaste bat erabili da polimeroaren saretzea lortzeko, 50/50
masa proportzioan. Proportzio hau amaierako filmaren propietate mekaniko egokiak lortzeko
aukeratu da, estaldura gisa erabiltzeko material batentzat 50 ºC inguruko Tg-a bilatzen dela kontuan
hartuz. Isozianato gisa IPDI aukeratu da, bere kostu baxu eta erabilera zabalagatik. Ditiol gisa,
berriz, BDT aukeratu da, aurreko lanetan ikusi baita ditiol aromatikoak sarearen dinamismoa hobetu
dezakeela5. Saretzea 80 ºC-tan 16 orduz burutu da.
Hasteko, PU-TU sarean NCO:OH:SH erlazioak duen eragina aztertu da. Aurretiko proba batzuen
bitartez ikusi da 2:1.7:0.3 erlazioa egokia izan daitekeela dinamismoa eman baina sarearen
propietate mekanikoak gehiegi ez okertzeko. Erlazio hau oinarritzat hartuz, sareari OH edo SH
taldeen kantitatea handitu da erlazio estekiometrikotik gora: 2:1.9:0.3 (OH gehiago) eta 2:1.7:0.5
(SH gehiago). Izan ere, hainbat lanek erakusten dute OH eta SH taldeak kantitate estekiometrikotik
gora izateak sareen dinamismoa hobetzen duela6,7. Sareen dinamismoa analisi mekaniko dinamiko
(DMA) bitartez ebaluatu da, tenperatura arrapala eta esfortzu erlaxazio neurketak erabiliz (3.
Irudia).

3. irudia. NCO:OH:SH erlazio ezberdineko PU-TU sareen dinamismoaren karakterizazioa DMA bidez: tenperatura
arrapala (A) eta esfortzu erlaxazioa 160 ºC-tan (B).

3A. irudian hiru sareen metatze moduluaren jaitsiera nabarmena ikusten da 50 - 100 ºC
tenperatura tartean. Aldaketa hau sareen beira trantsizioa dela-eta ematen da eta tarte honetan
ikusten den tan δ maximoak beira trantsizioaren tenperatura adierazten du. Hala ere, orokorrean
beira trantsizio tenperatura ebaluatzeko ekorketa kalorimetria diferentziala (DSC) teknikaren
erabilera zabalduagoa da. Neurketa hauen emaitzak 1. taulan laburbildu dira. 20 ºC inguruko
diferentzia dago DSC eta DMA neurketen artean, baina sareen arteko joerak mantentzen dira.
Horrela, DSC neurketako Tg-a kontuan hartuz, balio hauek egokiak direla ondorioztatu daiteke, 50
ºC inguruko Tg-a bilatzen baita estaldura gisa erabiltzeko materialentzat. Beira trantsiziotik gorako
tenperaturetan metatze modulua konstante mantentzea espero da saretutako material
termoegonkorretan. 1A. irudian, ordea, ikusten da tenperatura jakin batetik gora moduluak beherako
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joera duela hiru kasuetan, eta, batez ere, SH gehien duen sarean. Metatze moduluaren jaitsiera hau
tiouretano lotura dinamikoen irekieraren ondorio izan daiteke.
3B. irudian ikus daiteke 160 ºC-tan deformazio konstante bat aplikatzean nola erlaxatzen diren
materialak. Erlaxazio honek adierazten du materialak dinamikoak direla tenperatura horretan, eta
ikusten da SH gehien duen sarea dela hiruretatik dinamikoena. 1. taulan esfortzuaren % 63-ko
erlaxazioa lortzeko behar diren denborak (τ) laburbildu dira. Erlaxazio hauek sarearen degradazio
posible baten ondorio ez direla ziurtatzeko termograbimetria analisi (TGA) neurketak egin dira, eta
ikusi da 220 ºC-tik gorako tenperaturak behar direla sareak degradatzen hasteko.
1. taula. Lan honetan aztertutako PU-TU sareen beira trantsizio tenperaturak eta erlaxazio denborak.
Sarea

Tg, DMA (ºC)

Tg, DSC (ºC)

τ (min)

2:1.7:0.3 Arom.

76

53

16

2:1.9:0.3 Arom.

66

46

9.2

2:1.7:0.5 Arom

70

50

1.6

2:1.7:0.5 Alif. Pri.

61

47

13

2:1.7:0.5 Alif. Sek.

59

42

13

Beraz, ondorioztatu daiteke BDT bidez tiouretano aromatikoa duten PU-TU sareak dinamikoak
direla. Hala ere, BDT gehitzeak materialaren kostu igoera nabarmena eragiten du. Beraz, hau
saihesteko asmoarekin, bi ditiol molekula alternatibo erabili dira: Thiocure GMPD (alifatiko
primarioa) eta Karenz BD1 (alifatiko sekundarioa). Azken molekula hau aukeratu da SH taldeak
posizio sekundarioan dituelako, ikusi baita honek loturen dinamismoa bultzatu dezakeela8. Sare
hauek egiteko NCO:OH:SH = 2:1.7:0.5 erlazioa aukeratu da. 4. irudian erakusten dira sareen
dinamismoa neurtzeko DMA karakterizazioaren emaitzak.

4. irudia. Erabilitako ditiol molekulak (A) eta hauen PU-TU sareen dinamismoaren karakterizazioa DMA bidez:
tenperatura arrapala (B) eta esfortzu erlaxazioa 160 ºC-tan (C).

Emaitza hauek aztertuz, ondorioztatu daiteke tiouretano alifatikoa ez dela aromatikoa bezain
dinamikoa. 4B. irudian, tenperatura altuetako moduluaren jaitsiera asko murrizten da molekula
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alifatikoekin, adieraziz tiouretano loturen irekiera ez dela hain nabarmena. Honez gain, 4C. irudian
eta 1. taulan ikus daiteke 160 ºC-tako erlaxazioa nabarmen motelagoa da ditiol alifatikoekin.
3.2 PU-TU estalduren erreparazio autonomoa
Amaitzeko, aurreko atalean aztertutako PU-TU film dinamikoenaren konposizioa erabiliz, PET
substratu batean estaldurak egin dira, eta hauen erreparazio autonomoko gaitasuna ebaluatu da.
Konposizioa ondorengoa da: PPG di- eta tri-funtzionalak 50/50 masa erlazioan, IPDI isozianatoa,
BDT ditiola, NCO:OH:SH = 2:1.7:0.5 eta % 0.5 DBTDL katalizatzailea. Saretutako estaldurei 10H
gogortasuneko arkatzarekin eta kuterrarekin ebakiak egin eta 80 ºC-tan erreparatzen diren aztertu
da. 5. irudian ikus daitezke mikroskopioko irudiak.

5. irudia. PU-TU estalduran egindako 10H arkatzarekin (A, B) eta kuterrarekin (C, D) egindako ebakien irudiak
giro tenperaturan eta 80 ºC-tan 10 min izan ondoren.

5. irudian ikus daiteke 80 ºC-tan autonomoki erreparatzeko gaitasuna duela garatutako PU-TU
materialaren estaldurak. Arkatzarekin egindako ebakia guztiz desagertzen da mikroskopiko irudian.
Bestalde, kuterrarekin egindako ebaki sakona itxi egiten da, baina marka ez da guztiz desagertzen.
Seguraski, honen arrazoia kuterrarekin egindako ebakia PET substraturaino iritsi izana da. Hala ere,
erreparatu ondoren begi bistaz ikusezina da marka hau.
4. Ondorioak
Lan honetan material berri bat garatu da PU-aren oinarrizko osagaiei ditiol molekulak gehituta.
Material honen saretze baldintza egokiak bilatu dira saretze egoki bat bermatzeko. Sortutako PUTU sare termoegonkorrak dinamikoak direla egiaztatu da. Ikusi da tiouretano aromatikoa alifatikoa
baino dinamikoagoa dela, eta tiol taldeak kantitate estekiometrikotik gora jartzeak dinamismoa
hobetzen duela. Dinamismo honek saretutako PU-TU estaldurei autonomoki erreparatzeko
gaitasuna ematen die 80 ºC-tan.
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Gako-hitzak: poli(itakonato)ak, espektroskopia dielektrikoa, kapazitorea
Laburpena. Lan honetan sulfona edo nitrilo taldeak dituzten poli(itakonato) berrien polimerizazio
erradikalarioaren bitarteko sintesia aurkezten da. Espektroskopia dielektrikoaren bitartez eginiko
azterketan, 7 eta 12 bitarteko konstantearen balioak azaltzen dituztela ikusi da (25°C eta 1 kHz),
galera dielektrikoaren balio baxuekin (≈ 0.02) batera, dielektriko polimeriko bezala erabiltzeko
baldintzak beteko lituzketelarik. Horrela, energiaren biltegiratzea bezalako aplikazio potentzialetan
kapazitore bezala erabiltzeko ezaugarriak azaltzen dituzte.
1. Sarrera
Polimeroz soilik osaturiko dielektrikoek (all polymer dielectrics) arreta handia erakarri dute azken
urteotan, zeramikoak eta nanokonpositeak ordezkatzeko helburuarekin1,2. Guzti hau, dituzten
propietate mekanikoek, isolatzaile izaerak, prozesaketa errazak eta arintasunak, eta azaltzen dituzten
hausdura dielektriko balio altuek ahalbidetzen dute3,4. Desabantaila nagusia, polimeroek azaltzen
dituzten konstante dielektrikoaren balio baxuak (2 eta 4 artekoak) osatuko lukete5,6. Balio horiek
handitzeko irtenbide bat, materiala eremu elektriko batean kokatzen deneko polarizazioa handitzea
izango litzateke.
Edozein materiak, egitura atomikoaren arabera, lau polarizazio mekanismo azaltzen ditu1
(elektronikoa, atomikoa, dipolarra eta ionikoa), eta azken urteotan ikusi da1,7,8 mekanismo dipolarra
izan daitekela egokiena konstante dielektrikoaren balio handiak lortzeko, galera dielektrikoaren
balioak baxu mantentzearekin batera. Horretarako, polimeroaren egituran momentu dipolar handia
eta tamaina txikia duten talde funtzionalak egotea komeni da, zeintzuek eremu elektriko baten aurrean
mugitu eta orientatu daitezken, polimeroaren konstante dielektrikoa handituz. Sulfona edo nitrilo
taldeek, beste batzuen artean, betetzen dituzte ezaugarri hauek7.
Lan honetan, sulfona edo nitrilo taldeak dituzten poli(itakonato) berrien polimerizazio
erradikalarioaren bitarteko sintesia aurkezten da. Espektroskopia dielektrikoaren bitartez eginiko
azterketan, 7 eta 12 bitarteko konstantearen balioak azaltzen dituztela ikusi da (25°C eta 1 kHz),
galera dielektrikoaren balio baxuekin (≈ 0.02) batera, dielektriko polimeriko bezala erabiltzeko
baldintzak beteko lituzketelarik.
2. Arlo esperimentala
2.1. Sintesi prozedura
2-Zianoetil metil itakonato (CNMeiT) eta 2-(Metilsulfonil)etil metil itakonato (SO2MeiT)
monomeroen eta dagozkien polimeroen (PCNMeiT eta PSO2MeiT, hurrenez hurren) sintesia,
taldearen aurreko lanean aurki daiteke9, lorturiko polimeroen karakterizazioarekin batera. Sintesirako
erabilitako prozedura 1. irudian ikus daiteke, lorturiko polimeroen ezaugarri nagusiak 1. taulan
erakusten diren bitartean.
2.2. Karakterizazioa
Espektroskopia dielektrikoaren neurketak Novocontrol Alpha aztertzailea erabiliz egin dira.
Maiztasun ekorketak egin dira 10−1 eta 106 Hz artean, tenperatura ezberdinetara (−150 eta110 °C
bitartean). Bestalde, tenperatura ekorketak ere egin dira −150 eta 100 °C artean, maiztasun
desberdinetara (1 eta 106 Hz artean). Polimeroen hautsa elektrodoen artean sandwich konfigurazioan
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jarri dira, tenperatura eta presioaren bitartez burbuila gabeko filmak lortuz. Erabilitako AC boltaia
1.0 V-takoa izan da kasu guztietan.
Neurketa dielektrikoak egin ondorengo film polimerikoen dentsitatea, METTLER balantza
elektronikoaren bitartez (ME-33360) eta dietil eterra (0.713 g/cm3) erabiliz neurtu dira.
Film polimerikoen errefrakzio indizea neurtzeko Metricon 2010 prism coupler gailua erabili da,
neurketak karakterizazio dielektrikoaren ondoren egin direlarik.

1. irudia. Monomero eta polimeroen sintesirako erabilitako prozedura eskematikoa
1. taula. Lorturiko polimeroen ezaugarri nagusiak

Propietatea
Mn (g/mol)
PDI
Tg (ºC)
Dentsitea (g/cm3)
Errefrakzio indizea

PSO2MeiT
2.47 x 106
2.00
101
1.37
1.5194

PCNMeiT
2.22 x 106
2.16
91
1.32
1.5033

3. Emaitzak eta eztabaida
2. irudiak sintetizaturiko poli(itakonato)en karakterizazio dielektrikoa erakusten du, konstante
dielektrikoa (ε’), galera dielektrikoa (ε’’) eta tan(δ) parametroen bilakaeraren bitartez. 2A eta 2D
irudietan ikus daiteken bezala, konstante dielektrikoaren handitze bat ematen da tenperaturarekin,
dipoloen aktibazio termikoa dela eta. Hala ere, bi zonalde ikus daitezke (gezien bitartez adieraziak)
zeintzuetan balioen handitzea nabarmenagoa den: lehenengoa -100 ºC ingurutan (1 Hz-tan, 5.5 eta
5.8 balioak PCNMeiT eta PSO2MeiT polimeroentzat, hurrenez hurren, ohizko polimeroek giro
tenperaturan azaltzen dituzten balioak baino handiagoak nahiz eta tenperatura baxuetan izan) eta
bigarrena 50 ºC baino tenperatura altuagoetan, beira transizio prozesuarekin erlazionatuta, zeinetan
dipoloen mugimenduaz gain kate osoena ere ematen den, polarizazioa handitze bat dakarrelarik
mugimendu transazionalen efektua dela eta10. Konstante dielektrikoaren balioak, 1 Hz-tan, 7.6 eta 9.8
dira PCNMeiT eta PSO2MeiT laginentzat, hurrenez hurren.
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2. irudia. ε', ε’’ eta tan(δ) parametroen bilakaera tenperaturarekin, maiztasun desberdinetan, PCNMeiT (A-C) eta
PSO2MeiT (D-F) polimeroentzat

Beraz, esan daiteke konstante dielektriko altudun polimero bezala kontsideratu daitezkela.
Konstante honen bilakaera dipoloen mugimenduarekin erlazionatzeko asmoz, 2B eta 2E irudiek
galera dielektrikoaren (ε’’) bilakaera erakusten dute tenperaturaren arabera, bi polimeroentzat. Bi
erlaxazio prozesu bereizi daitezke (γ eta α bezala izendatuak), aurrez aipaturiko konstantearen
handitzea ematen deneko tenperatura eremuetan. Beira transizioarekin erlazionatuta, α erlaxazio
nagusiak kate nagusietako dipoloen mugimenduaren hasiera adieraziko luke. Erlajazio honen
anplitudea maiztasunaren menpekoa da, tenperatura altu eta maiztasun baxuetan, dipoloen
mugimenduaz gain, polarizazio ionikoaren kontribuzioa ere ematen da (ezpurutasun ionikoekin
erlazionatuta), galera dielektrikoaren handitzea dakarrelarik1,2. γ erlaxazioa, bestalde, -109 eta -96 ºCtan azaltzen da PCNMeiT eta PSO2MeiT laginentzat, hurrenez hurren. Maiztasunarekin, tenperatura
handiagotara mugitzen da (dipoloen mugimenduaren abiadura handitzen delako), bere zabalera
handitzen delarik, seguruenik natura desberdina duten bi dipolo motaren erlajazio prozesuak
bateratzen direlako. Eraldaketan sarturiko talde funtzional polarretaz gain, poli(itakonato) hauetan
badira karboniloak bezalako beste dipolo batzuk ere. Beraz, erlaxazio hori zein dipolo motari
dagokion jakiteko, poli(itakonato)en bizkar hezurreko karbonilo taldeen erantzun dielektrikoa ere
aztertu beharko litzateke. Helburu honekin, poli(dimetil itakonatoa) (PDMeiT) sintetizatu da
karbonilo taldeek izan dezateken eragina aztertzeko. Aurrez, Genix eta laguntzaileek11 PDMeiT
polimeroaren azterketa dielektrikoa egiterakoan, bi erlaxazio prozesu bereizi zituzten α erlaxazioa
baino tenperatura baxuagotan. Ester taldeen mugimenduarekin erlazionatu zituzten eta, tenperatura
desberdinetan azaltzen zirenez, βazkarra eta βgeldoa bezala izendatu. Azken hau, polimeroaren kate
nagusiari zuzenki loturik dauden ester taldeei dagokie, prozesu azkarra CH2 talde batez banaturiko
ester taldeei dagokielarik. Gure taldeak eginiko azterketari dagokionez, 3. irudian, PDMeiT
polimeroari dagozkion tenperatura eta maiztasun ekorketak ikus daitezke. Prozesu azkarra aktibo
dago jada -100 ºC-tara, geldoa -20 eta 0ºC-tara azaltzen hasten delarik, aktibo mantenduz 90 ºC arte,
azterturiko maiztasun tartean. Behin erlaxazio hauen esleipena eginik, 2. irudiko grafiketan azaltzen
diren erlaxazioen esleipen zehatzagoa egin daiteke.
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3. irudia. ε' eta ε’’ parametroen bilakaera tenperaturarekin maiztasun desberdinetan (A eta B) eta ε' eta ε’’
parametroen bilakaera maiztasunarekin tenperatura desberdinetan (C eta D), PDMeiT polimeroentzat

2. irudiko α prozesu nagusiaz gain, γ erlaxazioa izango litzateke konstante dielektrikoaren balio
altuen arduraduna Tg baino tenperatura baxuagotan. Kontutan izanik PCNMeiT eta PSO2MeiT
polimeroek momentu dipolar altudun talde funtzionalak dituztela, zentzuzkoa ematen du γ
erlaxazioak talde hauen mugimenduarekin erlazionatzea (nitrilo eta sulfoniloak). Gainera, PDMeiT
polimeroarentzat lorturiko konstantearen balio baxuagoak (4.1, 25 ºC eta 1 Hz) hipotesi hori baieztatu
dezake. Hala ere, βazkarra prozesua, beste poli(itakonato)etan azalduriko γ erlaxazioaren tenperatura
tarte berdintsuan azaltzen da (-150 eta -60 ºC artean). Guzti hau argitzeko asmoz, 4. irudiak galera
dielektrikoaren bilakaera azaltzen du tenperaturarekin, PDMeiT, PCNMeiT eta PSO2MeiT
polimeroentzat.

4. irudia. Galera dielektrikoaren bilakaera tenperaturarekin, 1 Hz-tan, PDMeiT, PCNMeiT eta PSO2MeiT
polimeroentzat

Nabaria da prozesu azkarra eta γ prozesuaren arteko gainezarpena. Ezin da baztertu, beraz, γ
prozesu horretan talde funtzionalekin batera prozesu azkarreko (βazkarra) karbonilo taldeek ere parte
hartzea. Edozein modutan, hurbilketa modura, maximoetako ε’’ ren balioak kontutan izanik, prozesu
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azkarrak γ erlaxazioan duen kontribuzio teorikoa estimatu daiteke. % 24 eta %17ko balioak kalkulatu
dira PCNMeiT eta PSO2MeiT polimeroentzat, hurrenez hurren. Beraz, nitrilo eta sulfonilo taldeak
kontsideratu daitezke γ erlaxazioaren protagonista nagusiak, eta ondorioz, polimero hauen konstante
dielektrikoen balio altuen arduradunak ere. Aipaturiko erlaxazioei dagozkien dipolo molekularrak 5.
irudian ikus daitezke.

5. irudia. Β eta γ erlaxazioen arduradun diren dipolo mokelurraren eskema

4. Ondorioak
Lorturiko konstante dielektrikoen balio altuek eta galera dielektriko baxuek (7 eta 10 artean
konstantea eta 0.02 inguruko galera, 25 °C eta 1 kHz), polimero hauek kapazitore bezala erabiltzeko
aukera eskeintzen dute. Gainera, frogatu da mugikortasun egokia eta momentu dipolar altua duten
dipoloen presentziak konstante dielektrikoaren handitzea dakar, polimero arrunten balioekin
konparatuz, polarizazio mekanismoari esker. Momentu dipolar handiagoa duten talde funtzionalek,
konstante altudun materialak sortzeko joera dute baina bere mugikortasuna ere (zeinengan matrize
polimerikoak eta dipoloen berezko naturak eragina duten) faktore garrantzitsua da erantzun
dielektrikoan.
Horrela, momentu dipolar altudun talde funtzionalen presentziak, mugikortasunerako murrizketa
gutxiago dituen ingurune molekular batetan, portaera dielektriko egokia duten polimeroak lortzea
ahalbidetzen du. Horrela, lan honetako emaitzak kontutan izanik, esan daiteke poli(itakonato)ak
material dielektriko berriak sortzeko hautagaiak direla. Unitate monomerikoan bi erreakzio zentru
izateak, egitura kimiko desberdinen bateratzea ahalbidetzen du, propietate dielektrikoak
modulatzeko.
Bestalde, galera baxuen eskakizuna dela eta, polimeroak dipolar glass polymers bezala portatzen
direneko tenperatura tartea handitzea desiragarria da. Horrela, kate nagusira bolumen handidun talde
polar zurrunak lotzea bide interesgarri bat izan daiteke poli(itakonato)etan oinarrituz aplikazio
dielektrikoak izan ditzazketen polimeroak lortzeko.
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Gako-hitzak: Orratzi itxurako kopolimero, superplastifikatzaile, PCE, hidratazio zinetika, OPC.
Laburpena. Azido metakriliko-co-poli(etilen glikol metakrilato) (MAA-co-PEGMA)
kopolimeroak duten orrazi itxuragatik ezaugarritzen dira. Konposizio homogeneoko eta kargadentsitate (N) edota albo-kate luzera (P) ezberdineko kopolimeroak sintetizatu dira lan honetan.
Kopolimero hauek Portland zementuaren hidratazio zinetikan duten eragina aztertu da.
Hidratazioaren atzeratzea nabarmenagoa bihurtzen dela ikusi da PCE dosia edo MAA/PEGMA
erlazioa handitzean edota albo katearen luzera txikitzean. Jazotzen den atzeratzea karboxilato
dosiarekiko proportzionala denez, PCE guztiak master-kurba batera egokitzen dira, hidratazioaren
atzeratzea erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatutako kopolimeroen mikroegiturarekin
zuzenki erlaziona daitezkeela frogatuz.
1. Sarrera
Industrian erabilera zabala dute zementua aglutinatzaile gisa darabilten materialek, hormigoiak eta
zementuak kasu. Zementua ez da bere horretan erabiltzen, honen propietateak aldatzen dituen
gehigarriak gehitzen baitzaizkio. Gehigarri hauen artean aurki ditzakegu PCE superplastifikatzaileak,
zeintzuek zementuaren likatasuna jaitsiz zementu pastaren maneiukortasuna hobetzen duten. Urte
luzez erabiliak izan badira ere, oraindik ez da guztiz ezagutzen euren egitura-propietate erlazioa.
PCEak bizkarrezur anioniko (talde karboxilikoak) batez eta albo-kate ez-ionikoez (PEG) osatzen
dira (ikus 1.a irudia). Egitura honek kopolimeroa orrazi-itxura izatera darama. Superplastifikatzaileen
mikroegitura zementu pastetan eragiten duten efektuarekin erlazionatze aldera, Flatten taldeak1
kopolimeroa errepikapen unitateetan banatzea proposatu zuen, PCEa hiru egitura-parametrok
ezaugarritzen dutelarik: kopolimeroaren bizkarrezurra irudikatzen duen segmentu kopurua (n),
segmentu bakoitzeko monomero kopurua edo karga dentsitatea (N) eta albo kateak dituen etilen oxido
unitate kopurua (P) (ikus 1.b irudia).
Flatten taldeak Gay eta Raphaelen eredua2 egokitu zuen orrazi-itxurako kopolimeroek disoluzioan
hartzen zuten konformazioa errepikapen unitateen baitan definitze aldera. Horrela, bost konformazio
ezberdin definitu ziren: decorated chain (DC), flexible backbone worm (FBW), stretched backbone
worm (SBW), stretched backbone star (SBS) eta flexible backbone star (FBS). Erabili izan diren PCE
superplastifikatzaile gehienak FBW konformazioari dagozkio. Konformazio honetan polimeroa
nukleoz osatutako kate moduan irudika daiteke.
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a)
b)
1. irudia. a) Orrazi itxurako polimero baten irudia; b) hiru parametroz definitutako PCE baten egitura-unitatea.

Azken urteetan mPEG motako PCEen mikroegitura euren aplikazio propietateekin erlazionatzen
dituen ereduak plazaratu eta hein batean balioztatu dira ereduzko zementuetan transesterifikazioz
sintetizatutako PCEak erabiliz3. Beharrezkoa da ereduak ikertzen jarraitzea PCE mota
ezberdinetarako, bereziki erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatu direnentzako, hauen
egiturazko parametroak zehaztea erronka handia baita. Hori horrela, lan honetan mikroegitura eta
konposizio ezberdineko PCEak sintetizatu dira erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz eta hauen
eragina aztertu da Portland zementu komertzial batean, egungo ereduak balioztatze aldera.
2. Esperimentala
2.1. Materialak
Azido metakrilikoa (MAA, Acros Organics) eta polietilen glikol metil eter metakrilatoa (PEGMA)
22,5 eta 45 etilen glikol unitate dituena (batezbesteko Mn: 1000 eta 2000 g·mol-1, hurrenez hurren)
200 ppm MEHQ inhibitzaile dituena, uretan % 50 pisutan Evonik Industries enpresak
eskuzabaltasunez hornitu zizkigun. Azido 3-merkaptopropionikoa (3-MPA, Sigma-Aldrich), potasio
persulfatoa (KPS, Sigma Aldrich), sodio bikarbonatoa (NaHCO3, Sigma-Aldrich), sodio nitratoa
(NaNO3, Sigma-Aldrich) eta sodio hidroxidoa (NaOH, Sigma-Aldrich) jaso ziren moduan erabili
ziren. Ur deionizatua disolbatzaile moduan erabili zen. Erabilitako zementua CEM I motako 52,2R
Portaland zementua (OPC) izan zen, Cementos Lemona S.A. enpresak eskuzabaltasunez hornitua.
2.2. PCEen sintesi eta karakterizazioa
Kopolimerizazio erreakzioak ur-disoluzioan burutu ziren, 250 mL-ko erreaktore batean, erreakzio
erdi jarraituan. MAA/PEGMA erlazio ezberdineko eta PEGMA luzera ezberdineko zortzi kopolimero
sintetizatu ziren. 1. taulan aurkezten dira sintetizatutako kopolimeroen ezaugarriak.
1. Taula. Sintetizatutako kopolimeroen ezaugarriak.

PCE
0,67/1 M
1/1 M
3/1 M
6/1 M
0,67/1 L
1/1 L
3/1 L
6/1 L

Makromonomeroa MAA/PEGMA
0,67/1
1/1
PEGMA22,5
3/1
6/1
0,67/1
1/1
PEGMA45
3/1
6/1

SC %
20
20
20
10
10
10
5
5

Kopolimeroen pisu molekularrak SEC/RI/MALS erabiliz karakterizatu ziren. Lorturiko
zenbakizko masa molarretatik (Mn) polimerizazio maila (DPn) lortu zen, eta hemendik katearen
segmentu kopurua (n). Albo katearen luzera (P) saltzaileak zehaztutakoa zen eta MAA/PEGMA
erlazioa (N) kopolimero homogeneoak lortu zirela onartuz formulazioan erabilitako monomero
erlaziotik zuzenean hartutakoa.
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2.3. OPCaren hidratazio zinetika
Hidratazio zinetikak TAM aire kondukzio bidezko kalorimetroa erabiliz burutu ziren, giro
tenperaturan eta 48 orduz, ura erreferentziazko material gisa erabiliz. Zementu pastak 0,4 ur/zementu
erlazioan prestatu ziren 5 g-ko pisu totala zutelarik. Konposatuen nahastea Vortex nahasgailua
erabiliz prestatu ziren ondorengo prozedura jarraituz: 800 bira·min-1 90 segundoz, 60 segundoko
geldialdia eta 800 bira·min-1 90 segundoz.
Kopolimero-konposizio (C/E + 1 edo N) eta kate luzera (P) ezberdineko superplastifikatzaileak
kontzentrazio ezberdinetan (0,5 eta 4 mg PCE · g OPC-1) aztertu ziren analisi kalorimetrikoa erabiliz.
PCEak uretan disolbatu ziren zementuarekin nahastu aurretik, adizio zuzenez ezagutzen den metodoa
erabiliz.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Kopolimeroen karakterizazioa
Orrazi itxurako kopolimeroak karakterizatu ziren PCEen egitura-parametroak ezagutzeko asmoz.
2. taulan laburbiltzen dira PCE bakoitzaren P, N eta n balioak. Horrez gain, Gay eta Raphaelek2
definitutako fase diagraman oinarrituz log(n)·log(N)-1, log(P)·log(N)-1-ren aurrean irudikatu da eta
PCE bakoitza zein konformaziori dagokion determinatu da.
2. taula. Kopolimeroen egitura-parametroak eta disoluzioan hartzen duten konformazioa.
PCE
0,67/1-M
1/1-M
3/1-M
6/1-M
0,67/1-L
1/1-L
3/1-L
6/1-L

P
22,5
22,5
22,5
22,5
45
45
45
45

N
1,67
2
4
7
1,67
2
4
7

n
61
53
23
120
35
51
24
23

Konformazioa
SBW
SBW
FBW
FBW
SBW
SBW
FBW
FBW

Ikus daiteke nola MAA/PEGMA erlazio handiena (3/1 eta 6/1) duten kopolimeroek flexible
backbone worm (FBW) konformazioa hartzen duten, albo-kateen dentsitate handiagoa duten
kopolimeroek stretched backbone worm (SBW) konformazioa hartzen duten bitartean, erabiltzen den
PEGMA edozein izanik.
3.2. Hidratazio zinetikak
PCEak uretan gehitu ziren (adizio zuzena) eta horren ostean disoluzio hauek zementuarekin
nahastu ziren hidratazio zinetikak neurtze aldera. PCEen parametro molekularrek (kopolimero
konposizioak (N), kontzentrazioak (dosia) eta albo-kate luzerak (P)) hidratazio zinetikan zuten
eragina aztertu zen.
3.2.1. PCE kontzentrazioaren eragina
2. irudian PCEen kontzentrazioak OPCaren hidratazio zinetikan duen eragina erakusten da adizio
zuzenez gehitutako MAA/PEGMA 3/1 erlazioa eta P 22,5 PCEaren kasurako. Sintetizatu diren PCE
guztiek joera bera azaldu dute.
PCEen kontzentrazioa edozein delarik silikatoen hidratazioan atzeratze bat antzeman da, adizio
zuzenerako Marchonek eta lankideek3 aurkeztu zutenaren kontra. Hala ere, eragin hau nabarmenagoa
bihurtzen da PCE kontzentrazioa 1 mg PCE/g OPC baina handiagoa den kasuetan. Eurek ikusitakoarekin
nolabaiteko adostasunean, PCE kontzentrazio kritiko batetik behera hidratazioaren atzeratzea
mugatua da, baina gure emaitzetan ez da hutsala.
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Bero fluxu
normalizatua (mW/g)

5

Erreferentzia
0,5 mg/g OPC
1 mg/g OPC
2 mg/g OPC
3 mg/g OPC
4 mg/g OPC

4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

Denbora (ordu)
2. irudia. PCEaren kontzentrazioaren eragina zementuaren hidratazio zinetikan 3/1 MAA/PEGMA erlazio eta P=22,5
duen kasuan.

3.2.2. MAA/PEGMA erlazioaren (N) eragina
3. irudian M serieko (P=22,5) kopolimeroek MAA/PEGMA erlazio (N) ezberdinetan OPCan
eragiten dituzten hidratazio zinetikak aurkezten dira. 2. irudian aurkeztu bezala, PCE kontzentrazioa
handitu ahala, handiagoa da hidratazioan ematen den atzeratzea, MAA/PEGMA erlazioarekiko (N)
independentea izanik. Hala ere, kontzentrazio jakin baterako MAA/PEGMA erlazioa handiagoa
denean ematen da atzeratze nabarmenena. Horrez gain, PCE kontzentrazio baxuetan (1 mg PCE · g
-1
OPC azpitik) edozein MAA/PEGMA erlaziotan ematen den atzeratzea berdina da. PCE kontzentrazio
altuetan (2 mgPCE · g-1 gainetik) ordea, hidratazioaren atzeratzea handitzen da MAA/PEGMA erlazioa
handitu ahala. Joera bera ematen da L serieko PCEetan.
0,5 mgPCE · gOPC -1

3 mgPCE · gOPC -1

1 mgPCE · gOPC -1

2 mgPCE · gOPC -1

4 mgPCE · gOPC -1

3. irudia. Kopolimero konposizioaren eragina M serieko (P=22,5) PCEetan kontzentrazio ezberdinetan.

3.2.3. PEGMA albo-kate luzeraren (P) eragina
PCE dosi eta MAA/PEGMA erlazio jakin bat duten PCEetan albo-kate luzerak (P) hidratazio
zinetikan duen eragina antzeman daiteke. Albo-kate luzera motzagoa duen PCEak atzeratze
handiagoa eragiten du, luzeenarekin alderatuz. Hau gertatzearen arrazoia PCE dosi jakin baterako
albo kate motzena duen kopolimeroa talde karboxilikoen kontzentrazio molar handiagoan aurkitzen
dela izan daiteke.
3.2.4. Hidratazioaren atzeratzearen eta PCEaren mikroegituraren arteko korrelazioa
Flatten taldea aitzindari izan zen orrazi itxurako kopolimeroen egitura molekularrak zementu
pasten propietateetan (erreologia eta hidratazioa, besteak beste) izan zitzakeen eraginak
arrazionalizatzen. Marchonen lanean egileek transesterifikazioz sintetizatutako orrazi itxurako
kopolimeroen eraginaren azterketa sakona egin zuten. Kopolimeroak poli(azido metakriliko)-zko
bizkarrezur batez eta luzera ezberdineko poli(etilen glikol)-ezko albo-kateez osatuak zeuden.
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Kopolimeroek zementu pasta modelo baten hidratazio-zinetikak aztertu zituzten kalorimetria bidezko
analisien bitartez. Eurek PCEen bi adizio mota erabili zituzten, adizio zuzena eta atzeratua. Adizio
zuzenean PCEa uretan aurkitzen zen zementuan nahasterako; adizio atzeratuan, ordea, ura eta
zementua nahastu eta bost minutura gehitzen zen PCEa.
Egileek ondorioztatu zuten superplastifikatzaile ezberdinek sortzen zuten hidratazioaren atzeratzea
karboxilato unitate totalarekiko (edo errepikapen unitatea bider errepikapen unitateko karga
dentsitatearekiko) proportzionala zela. Bestalde, PCEen adizio moduari zegokionez, ohartu ziren bi
kasuetan ematen zen dependentzia berdina zela eta kontzentrazio kritiko (c*) batetik behera ematen
zen atzeratzea antzemanezina zela. Hidratazioaren atzeratzea (Δt) eta PCEen egituraren arteko
korrelazioa bi adizio moduetarako ondorengo adierazpen kuantitatiboetan eman zituzten:
Adizio zuzena
Adizio atzeratua
𝑡𝑜𝑡
non 𝑛𝑅𝑈
=

𝑐𝑃𝐶𝐸
𝑀𝑅𝑈

𝐶 ⁄𝐸 3⁄2
)
𝐶 ⁄𝐸 +1

𝑡𝑜𝑡
∆𝑡 ∝ 𝑛𝑅𝑈
(

𝐶 ⁄𝐸

𝑡𝑜𝑡
𝐸𝑡𝑡 )
∆𝑡 ∝ (𝑛𝑅𝑈
− 𝑛𝑅𝑈
(𝐶⁄𝐸 +1)

(1)
3⁄2

(2)

𝐸𝑡𝑡
errepikapen unitate kopurua, 𝑛𝑅𝑈
Ettringitan adsorbatutako errepikapen unitatea,

𝑐𝑃𝐶𝐸 PCE kontzentrazioa µgPCE gOPC-1 unitatetan, 𝑀𝑅𝑈 errepikapen unitatearen masa molarra (ikus
3. ekuazioa) eta 𝐶 ⁄𝐸 (edo N) MAA/PEGMA erlazio molarra diren.
𝑀𝑅𝑈 = 𝑃 · 𝑀𝑆𝐶 + (𝐶 ⁄𝐸 + 1)𝑀𝐵𝐵

(3)

non P albo katearen etilen oxido kopurua, C/E MAA/PEGMA erlazioa eta MSC eta MBB, hurrenez
hurren, etilen oxido eta azido metakrilikoaren pisu molekularrak diren.
PCEaren adizio modu ezberdinek hidratazioan eragiten zuten atzeratzeak egitura
molekularrarekiko antzeko dependentzia erakusten zutenez, atzeratzea mekanismo berdinek
eragindakoa zela ondorioztatu zuten. Horrez gain, egileek lehen aldiz esperimentalki frogatu zuten
lehian egon zitezkeen mekanismoen artean silikatoaren hidratazioaren atzeratzea trikaltzio
silikatoaren disoluzioaren gutxitzearekin erlazionatu zitekeela. Trikaltzio silikatoaren disoluzioa
eragotzia egotearen arrazoia PCEek honen eremu erreaktiboak blokeatzea izan zitekeela ondorioztatu
zuten.
Bestalde, egileek 1 eta 2 ekuazioetan azaldutako egitura propietateek hidratazioaren atzeratzean
azaltzen ziren dependentziak arrazionalizatu zituzten. Horrela, ekuazioetan azaldutako dependentziek
𝑡𝑜𝑡
𝑡𝑜𝑡
𝐸𝑡𝑡 ),
gehitutako errepikapen unitateen, 𝑛𝑅𝑈
edo (𝑛𝑅𝑈
− 𝑛𝑅𝑈
eta unitate bakoitzaren blokeo-gaitasunaren
𝐶 ⁄𝐸

(𝐶 ⁄𝐸+1)

3⁄2

arteko emaitza bezala ikus zitekeela azaldu zuten, zeintzuek polimeroaren gainazalak

eragindako eremu elektrikoarekiko dependentzia zuten.
Lan honetan, dependentzia hauek aztertu dira erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatu
diren PCEak adizio zuzenez gehitzean lortutako hidratazio zinetiketan. Lehenik, Marchonek eta
lankideek azaldu zuten moduan, hidratazio kurbaren maximoaren atzeratzea (Δt) irudikatu da
karboxilato talde kopuruarekiko (x0), 4. ekuazioa erabiliz kalkulatu dena.
𝑥0 = 𝑐𝑃𝐶𝐸 ·

𝐶/𝐸
𝑀𝑅𝑈

(4)

Marchonen taldeak ikusitakoarekin bat egiten dute lortutako emaitzek. Irudi honetan atzeratzea
karboxilato kopuru molarrarekiko zuzenki handitzen da, albo katearekiko (P) independentea delarik.
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𝐶 ⁄𝐸

3⁄2

𝑡𝑜𝑡
Marchonek eta lankideek lorturiko master kurbak balioztatze aldera ∆𝑡, 𝑛𝑅𝑈
(𝐶⁄𝐸 +1)

-rekiko

irudikatu da, erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatu diren PCEek Portland zementu
komertzial baten hidratazioan duten eragina aztertzeko.
4. irudiak erakusten du menpekotasun lineal bat dagoela, Marchonek proposatutako dependentzia
balioztatuz.
30

y = 11,153x
R² = 0,9683
25

Δt (h)

20
15
10
5

0,67/1 M

1/1 M

3/1 M

6/1 M

0,67/1 L

1/1 L

3/1 L

6/1 L

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

(cPCE/MRU) · [(C/E)/N)]3/2 (AU)
4. irudia. Sintetizatutako PCEek Portland zementu komertzial batean eragindako hidratazioaren atzeratzearen
master-kurba.

4. Ondorioak
Erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatutako superplastifikatzaileen mikroegitura
(egitura-parametroak) zehazki determinatzea posible izan da. Horrez gain, Marchonek proposatutako
eredua balioztatzea lortu da erradikal-aske bidezko kopolimerizazioz sintetizatu diren PCEak
Portland zementu komertzial batean gehitzean eragiten duten hidratazioaren atzeratzearentzat.
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Gako-hitzak: Bio-Poliuretanoak, RTM, sistema katalitikoak eta ontze erreakzioaren zinetika
Laburpena. Konpositeak propietate mekaniko eta arintasun balantze oso ona duten materialak
direnez, autogintza merkaturako oso material egokiak dira. Egun, ordea, konpositeen produkzio kostu
altuak eta teknologien ekoizpen kadentzia baxuak medio ez dute autogintza merkatuan erabat sartzea
lortu. Arrazoi hauek direla eta, ekoizpen prozesuak minutu gutxira murriztea autogintza industriaren
eta erretxina fabrikatzaileen lehentasun bilakatu da. Bide honetan, erretxina geroz eta erreaktiboagoek
zein kadentzia handiko prozesuek, HP-RTM (presio altuko RTMa) eta C-RTM (konpresiozko RTMa)
besteak beste, interesa piztu dute1. RTMrako erretxinen kasuan formulazio ultralasterrak (2-5 min)
eta biskositate baxua dutenak hobesten dira, injekzio zikloak optimizatzeko2. Prozesu honetan
erretxinak zuntzak azkar eta ondo inpregnatzeko, hasierako etapan biskositatea balio baxuetan
mantentzea komeni da eta ondoren minutu gutxitan ontzea, ahalik eta lasterren desmoldekatzeko.
Poliuretanozko erretxinetan oinarrituriko teknologiek hainbat abantaila eskaintzen dituzte beste
alternatiba batzuen aurrean, hala nola, zailtasunarekiko eta nekearekiko erresistentzia handia. Hau
dela eta, bereziki erakargarriak dira talka eta karga ziklikoak jasaten dituzten egituretako
elementuetarako3. Honez gain, poliuretanoen formulazioan jatorri berriztagarria duten osagaiak
gehitu daitezke, biomaterialak sintetizatzea ahalbidetuz4,5,6. Bestalde, beste hainbat erretxin baino
erreaktiboagoak dira eta sistema katalitikoen bidez ontzearen hasierako latentzia eta erreakzioaren
zinetika kontrolatu daitezke, RTMrako biskositatearen eboluzio egokia izan dezaten7,8.
Lan hau jatorri berriztagarria duten bio-poliuretanozko erretxinen formulazio berrien garapenean
zentratu da. Honetarako, konposatuen karakterizazioa, ontze erreakzioaren modelizazioa eta
prozesuen optimizazioa simulazio bidez burutu dira.
1. Sarrera
Egungo gizartean material eta prozesu jasangarriak hobesten dira, orain arte garatu eta erabili diren
jatorri petrokimikoa duten materialetatik eta prozesu kutsakorretatik eratorritako arazo geopolitiko,
ekonomiko eta ingurumen arazoen inguruan kontzientzia sortu baita. Testuinguru honetan, erakunde
publikoek, industriek eta komunitate zientifikoak jasangarritasun kontzeptua txertatu nahi izan dute,
egun ikertzen eta garatzen ari diren industriaren esparru guztietan9. Historikoki, autogintzari leporatu
izan zaio mundu mailako kutsadura fokuetako bat izatea. Arrazoi hau dela eta, azken hamarkadetan
sektore hau material jasangarrien garapenean eta fabrikazio prozesuen optimizazioan ari da lanean.
Materialen kasuan, matrize polimerikoz eta errefortzu zuntzez osatutako konpositeek
erresistentzia/pisu erlazio onenetarikoa eskaintzen dute, autoen arintzea posible eginez. Konpositeen
propietate mekaniko altuak direla eta, material hauek egokiak dira autoen osagai estrukturalak
fabrikatzeko (1a. Irudia), piezen pisuaren murrizketa nabarmena ahalbidetuz, eta ondorioz autoek
erabileran isurtzen duten CO2 baliokideen kantitatea murriztea bermatuz. Hau dela eta, azken urteetan
material hauen ikerkuntzak gora egin du, eta egun interes berezia piztu dute jatorri berriztagarria
duten konpositeek. Izan ere, entzute handia izan duten material polimerikoen hainbat arazo
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azaleratzen joan dira; material hauen erabilera amaitzen denean hauen kudeaketarekin loturikoak eta
egun erabiltzen diren polimero gehienen jatorri petrokimikoa besteak beste10. Beraz, biomaterialen
erabilerak, balio erantsia gehitzen die autogintzako piezei. Konpositeen ekoizpen kadentziek dituzten
mugak eta produkzio kosteak medio, egun, oraindik ez dira gehiegi erabiltzen sektore honetan.
Erronka hauei aurre egiteko, autogintza sektorea eta erretxina fabrikatzaileak elkarlanean ari dira
material berrien garapenean. Ontze erreakzio azkarragoak dituzten eta ekoizpen kadentziak handitzea
ahalbidetu dezaketen prozesuetarako egokiak diren erretxina berrien formulazioan hain zuzen ere.
Lan honetan, jatorri berriztagarria duten bio-poliuretanoak formulatu eta aztertuko dira RTM
prozesuetarako.

Irudia 1. a) Konposite polimerikozko pieza estrukturalak autogintzako eta b) RTM prozesua.

2. RTM
Ekoizpen denborak minutu gutxira murriztea eta ekoizpen kadentziak handitzea ahalbidetu
dezaketen prozesueen artean Transferentzia bidezko Erretxinaren Moldekatzea (RTM) aurkitzen da
(1b.Irudia). Ekoizpen kadentziak handitu eta produkzio denborak murrizteko injekzioak presio
altuetan (HP-RTM) eta konpresioan (C-RTM) egiteko aukera eskaintzen du. Prozesu optimo eta
jasangarriagoen bidean, minutu gutxitan erreakzionatzen duten, baina hasierako etapan biskositate
oso baxua duten erretxinak formulatu behar dira RTMrako. Tradizionalki, autogintzan eta prozesu
hauetan erabilienak izan diren erretxinak epoxiak izan dira, egun ordea poliuretano eta polimero
termoplastikoek ere interesa piztu dute11.
3. Poliuretanok
Poliuretanoen kasuan, ezaugarri aipagarrienetariko bat euren moldakortasuna da. Sintesirako
erabil daitezkeen erreaktiboen aniztasuna dela eta, jatorri berriztagarria dutenak barne, propietate zein
aplikazio ezberdinetarako materialak lor daitezke. Poliuretanoen kimika orokorrari dagokionez, kate
nagusia uretano taldeez osatuta dago. Talde funtzional hau hidroxilo eta isozianato taldeen arteko
poliadizio erreakzioz eratzen da 2.Irudian adierazita bezala12. Poliuretano termoegonkorren kasuan
(PUR), nahastea egoera likidotik abiatu eta ontze prozesuaren bidez egoera solidora igarotzen da, hiru
dimentsiotako sare erretikulatu bat osatuz (2.Irudia). Egitura kimiko erabat amorfoa lortzen da, zeinek
geroz eta gurutzaketa gehiago izan, zurruntasun handiagoa izango duen, kateen mugikortasuna
oztopatuko baita.
Egitura kimikoari esker (2.Irudia) PURek eskaintzen duten zailtasuna eta nekearekiko
erresistentzia direla eta, oso interesgarriak dira konpositezko pieza estrukturalen matrize gisa
erabiltzeko. Bide honetan, PURek asko dute eskaintzeko. Aurretik aipatu den gisan euren propietate
mekanikoak aplikazio estrukturaletarako egokiak izan daitezke, bereziki interesgarriak izanik karga
ziklikoak jasaten dituzten piezetarako. Honez gain, oso atxikidura ona dute zuntzekin (beira,
karbonoa, kevlarra eta landare zuntzak), oso erreaktiboak izan daitezke eta biskositate baxuak izan
ohi dituzte. Poliuretano termoegonkor hauek, gainera, jatorri berriztagarria duten konposatuetatik
abiatuz sintetizatu daitezke, Bio-poliuretanoak (BIO-PUR), landare olioetatik (errizinoa, soja,
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palma,…) eratorritako polioletatik hain zuzen ere13,14,15. Abantaila hauek direla eta, garapenean
dagoen ikerkuntza lerroa da RTM prozesuetarako poliuretanoena. Egun, ordea, ez da ohikoa
poliuretanoen erabilera prozesu eta aplikazio hauetan.

2. Irudia. Isozianato eta hidroxilo taldeen arteko adizio erreakzioa uretano taldea eratzeko eta PURen egituraren
eskema eta 3D-tako itxura.

4. Materialak
Lan honetan isozianato komertzial bat erabili da, pMDI-an oinarritua, zeinen isozianato edukia
(INCO) %31-koa den (ASTM D 2572-97 arauaz zehaztua) eta biskositatea 198 cP-ekoa 25ºC-tan, Dow
Chemical-ek hornituta. Jatorri berriztagarria duen poliolari dagokionez, Croda hornitzaileak
garapenean duen funtzionalitate altuko (f= 4 eta IOH= 203 mg KOH g-1 ASTM D 4274-05 arauaren
bidez zehaztua) eta 27050 cP-eko biskositatea 25ºC-tan duen poliola erabili da. Poliol honen %60a
pisuan jatorri biologikokoa da. Horretaz gain, poliuretano termoegonkorraren saretze-maila aldatzeko
formulazioan masa molekular baxuko poliolak gehitu dira. Lan honetan, jatorri berriztagarria duen
glizerola (Gli) eta etilen glikola (EtGli), f= 3 eta f= 2 urrenez-urren, erabili dira, biak Sigma Alcrichek hornituak.
Hiru sistema ezberdin sintetizatu eta aztertu dira, eta elkarrekin alderagarriak izan daitezen,
isozianato/hidroxilo taldeen arteko erlazio berdina mantendu da (NCO/OH=1.2). Aztertu diren
sistemen izendapenak eta konposizioak 1. Taulan bildu dira.
1. Taula. PUR Sistema ezberdinen izendapena eta formulazioa. Formulazio guztiak poliolaren 100 zatiko pisuan
adierazten dira.
Sistema
PUR-BIO
PUR-BIO-Gli
PUR-EtGli

Konposizioa
Poliola
100
100
100

Gli
22.2
-

EtGli
22.4

Isozianatoa
80.6
177.7
177.7

5. Laginen prestakuntza eta karakterizazioa
PURren sintesi erreakzioa baino lehen, poliola (bakarrik, Gli-rekin edo EtGli-rekin nahastuta) alde
batetik eta isozianatoa beste aldetik, hutsean desgasifikatu dira 1000 bm-ko abiaduran 30 minutuan.
Ondoren, osagai guztiak nahastu eta nahastea ere desgasifikatu egin da, 1000 bm-an 10 min-etan.
Sistema bakoitzaren ontze erreakzioaren erreaktibotasuna eta biskositatearen azterketa ekorketa
bidezko kalorimetria (DSC) eta erreologia entsegu bidez gauzatu dira. Amaierako propietateak eta
ontze gradua aztertze aldera, nahasteak 120 ºC-tan molde batean 1 h-tan ondu dira, eta fabrikatutako
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xafletatik eskuratutako laginak analisi mekaniko dinamikoaren (DMA) eta
transformatuaren espektroskopia infragorriaren (FTIR) bidez aztertu dira.

Fourier-en

6. Emaitzak
6.1. Biskositatea eta erreaktibotasuna
Erreologia entseguetan lortutako emaitzak 3a.Irudian aurkezten dira. Jatorri berriztagarria duen
poliolak biskositate handia du, ondorioz PUR-BIO sistemak biskositate balio altuak aurkezten ditu.
RTM prozesuetarako biskositate baxuak hobesten dira, moldeak hobeki bete ahal izateko. Beste bi
sistemen kasuan, biskositate balioak, baxuagoak dira, hori masa molekular baxuko Gli eta EtGli
gehitzearen ondorioz gertatzen da, PURen prozesagarritasuna hobetuz.
Bestalde, biskositatearen eboluzioari dagokionez, aurretik aipatu den gisan ontze erreakzioaren
lehen zatian latentzia izatea beharrezkoa da, RTM moldeak modu egokian bete ahal izateko
biskositate baxuak mantentzea ahalbidetuz. RTM prozesuetan 90-120 ºC arteko tenperatura tartean
lan egin ohi da eta 3-10 min artean amaierako propietateak lortzea litzateke helburua. Sistema guztiek
ontze erreakzio ultra lasterrak aurkezten dituzte 70 ºC-tik gora. PUR-BIO formulazioaren kasuan
latentzia apur bat aurkezten du ontze erreakzioaren lehen zatian, baina biskositate balio altuak ditu
prozesagarritasuna mugatuz. Ontze erreakzioa PUR-BIO-EtGli-ren kasuan hasten da azkarrena,
PUR-BIO-aren hasierako latentzia murriztuz. PUR-BIO-Gli sistemak, aurkako efektua erakusten du,
ontze erreakzioa atzeratzea eragiten baitu.
Emaitza hauek DSC-an lortutako termogramekin (3b.Irudia) egiaztatu dira. Alde batetik, EtGli-ak
erreakzioa lehenago abiatzea eragiten duela ikusten baita eta gainera, ontzea amaieran atzeratzen
duela ere ikus daiteke PUR-BIO kasuarekiko. Aldiz, Gli-ak, ontze erreakzioa lehen zatian soilik
atzeratzea eragiten du. Efektu hau oso interesgarria da, lehen zatian PUR-BIOak duen latentzia
areagotzea ahalbidetzen baitu eta gainera, ontze erreakzioa ultra lasterra izaten jarraitzea bermatzen
baitu. Beraz, Gli-ak, EtGliak ez bezala, prozesagarritasuna hobetzen laguntzen du.
100
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3. Irudia. a) PUR sistemen biskositatearen eboluzioa eta b) PUR sistemen DSC termogramak.

6.2. Amaierako propietateak
PUR xafletatik ateratako laginen pilaketa moduluaren, galera moduluaren eta galera
faktorearen kurbak 4a.Irudian aurkezten dira. Emaitzek, PUR-BIOarekiko alderatuz, masa
molekular baxuko diola edo triola gehitzeak zurruntasuna areagotzen dutela erakusten dute. Izan
ere, pilaketa moduluaren balore altuagoak aurkezten dituzte PUR-BIO-Gli eta PUR-BIO-EtGli
sistemek. Honez gain, Tg balioak ere igo egiten dira. EtGli-a eta Gli-a formulazioan gehitzean,
gurutzaketa dentsitate altuagoko sare bat lortzea ahalbidetzen dute (5.Irudia), zeinetan kateek
mugimendu gutxiago duten, ondorioz PURak zurruntasun handiagoa eta Tg balio altuagoak izanik.
Entsegu hauetan ere ikus daiteke PUR-BIO-Gli eta PUR-BIO-EtGli sistemen ontze prozesuak
guztiz amaitu gabe daudela, izan ere pilaketa moduluaren igoera bat aurkezten dute PUR sistemek
120 ºC tik gora. Azken emaitza hau FTIRean lortutako espektroekin egiaztatu da (4b.Irudia).
Lortutako xaflen lagin guztiek aurkezten baitute 2270 cm-1 uhin luzeran isozianatoren ezaugarri
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den pikoa. Aipatu den gisan, RTM prozesuak 90-120 ºC tenperatura tartean burutu ohi dira. PUR
hauen kasuan ontzeak ez dira erabat amaitzen 120 ºC-tan, beraz, ondorengo ontze prozesu
gehigarri bat beharko lukete sistema hauek tenperatura altuagoetan. Prozesu gehigarri hauek
autogintzak ekidin nahi dituen etapak dira, prozesuen denborak luzatzea baitakar, honek
jasangarritasunean eta kostuetan zuzenki dakartzan galerak direla eta.
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4. Irudia. a) PUR sistemen DMA makurrak: E’ (⎯), E’’ (

) eta tan  (

), eta b) PUR sistemen FTIR espektroak.

5. Irudia. PUR sistema ezberdinen egitura kimikoaren eskema eta prestaturiko xafletatik ateratako laginak.

7. Simulazioak
PUR termoegonkorretan ontze erreakzioaren eragina kontuan hartzen ez bada, biskositateak
Arhenius-en erlazioa betetzen du (1.Ekuazioa). Erlazio hau erabilita, erreologian lortutako emaitzen
lehen zatia modelatu da, eta 120 ºC-tan PUR sistemek izango luketen biskositatea determinatu da.
Datu hau erabili da karga ziklikoak jasaten dituen autogintzako pieza erreal baten (balezta)
fabrikazioa simulatzeko, RTM prozesuaren bidez 120 ºC eta 60 bar-etan.
𝐸

𝜂 = 𝜂0 𝑒 𝑇

(1)

Simulazioetan lortutako emaitzek frogatu dute EtGli-aren eta Gli-aren erabilerak
prozesagarritasuna hobetzen dutela. Izan ere, moldearen betetze denborak murriztu egin dira PURBIO-EtGli (36 s) eta PUR-BIO-Gli (38 s) sistemen kasuan PUR-BIO kasuarekiko (59 s), 6.Irudian
adierazten den gisan. Bestalde, lan honetan aurretik egiaztatu da formulatu diren PURek
erreaktibotasun handia aurkeztu dutela, minutu gutxian ontzeko ahalmena izanik. Hau honela izanik,
120 ºC-tan PURen biskositatea segundo gutxian handitzen hasten da, erretxinari moldea betetzea
eragotziz. Hau dela eta, gelifikazioa baino lehen moldea betetzeko gaitasuna izan behar lukete
erretxinek; autogintzarako PURen kasuan balore optimoa 20 segundo litzateke. 6.Irudian adierazten
den gisan, erretxina hauen biskositateak direla eta, betetze denborak balio altuagoak aurkezten
dituzte. Beraz, autogintzarako biskositate baxuagoak aurkezten dituzten PURak hobetsiko lirateke.
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6. Irudia. Autogintzako balezta erdi baten fabrikazioaren simulazioak PUR sistema ezberdinak erabiliz.

8. Ondorioak
Masa molekular baxuko diol eta triolak, PUR erretxinaren formulazioari gehitzean, biskositatea
jaistea lortzen da, PUR sistemen prozesagarritasuna hobetuz.
PUR sistema hauek ontze erreakzio ultra lasterrak aurkezten dituzte, eta hasieran esan den gisan
hau ez da nahikoa erretxinak egokiak izateko RTM prozesuetarako. Ehunak ondo bustitzeko, PURek
biskositate oso baxua izan behar dute hasieran, moldea erabat bete arte, eta ondoren ia-ia bat-batean
ondu. Hasieran beraz, nolabaiteko latentzia izan behar dute. Honela lortuko da prozesu honen
kadentziak handitzea eta prozesuaren denborak murriztea, prozesu eta material hauek autogintzarako
konpetitibo bilakatuz. Lan honetan formulatu diren jatorri berriztagarria duten PURen kasuan PURBIO-Gli sistemak aurkezten du latentzia gehien, beraz, hiruretan sistema hau litzateke
prozesagarriena. PUR-BIO-EtGli-ren kasuan, arazo hau okertu egiten da. Erreologia eta DSC
entseguetan lortu diren emaitzetan ikusi baita EtGli-ak erreakzioa azkarrago hastea eragiten duela.
Arazo honen aurrean, erreaktibotasuna kontrolatzeko gai den katalizatzaile bat gehitu beharko
litzateke PUR-BIO-EtGli sistemari.
Biskositateak jaistea lortu den arren, simulazioetan lortutako emaitzek erakutsi dute BIO-PUR
hauek RTMrako egokiak izateko biskositate balio baxuagoak izan beharko lituzketela. Beraz,
erabilitako poliola baino egokiagoa litzateke biskositate baxuagoa aurkezten duen eta funtzionalitate
altua duen jatorri berriztagarria duen beste poliolen bat.
Lan honetan frogatu da, formulazioan glizerinaren erabilerak biskositatearen eta latentziaren
erronkei aurre egiteko irtenbidearen zati bat izan daitekeela, BIO-PURak autogintzarako
konpositezko pieza estrukturalen matrize gisa erabiltzeko alternatiba erreal eta konpetitibo bilakatuz.
Etorkizunerako, PUR-BIO sisteman erabili den poliola ordezkatu beharko litzateke.
9. Eskerrak
Eskerrak Euskadiko gobernuari ikerketa hau gauzatzeko beharrezko finantziazio eskaintzeagatik
ELKARTEK 2020 programaren AVANSITE (Fabrikazio aurreratuetarako konposite jasangarrien
belaunaldi berria KK2020/00019) proiektuaren bidez. Eskerrak baita ere Euskal Herriko
Unibertsitateari ikerketa taldeei emandako finantziazioagatik (GIU18/216) eta baita Ikerkuntzarako
Zerbitzu Orokorrek (SGIker) ikerkuntzari laguntzeko eskainitako baliabide tekniko eta
gizatiarrengatik.
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Gako-hitzak: elastomero-termoplastiko, esperimentuen diseinua, simulazio erreologikoa,
propietate mekanikoak, injekzioa.
Laburpena. Gaur egun industria kezkatuta dago produktuen birziklagarritasunarekin eta energia
murrizteko beharrarekin, gai hau bereziki garrantzitsua da garraio eta automozio sektoreetan. Kautxua
da bi sektore hauetan material oso garrantzitsua bere elastikotasunagatik alde batetik eta bibrazioen
murritzailea delako bestetik. Propietate hauek garrantzitsuak badira, egia da ere kautxu arruntak ez
direla birziklagarriak eta orokorrean beraien konposizioa dela eta nahiko dentsitate handiak dituztela
1,2-1,6 g/cm3 inguru. Horregatik XX mendeko azken bi hamarkadek ikusi zuten termoplastiko
elastomeroen sorrera eta garapen industriala. Material mota berezi hau termoplastiko arrunten modura
prozesatzen da (makina berdinetan), transformazio-zikloa ere murritzagoa izanik, dentsitate aldetik
termoplastikoen balioetan kokatzen da, 0,9-1,3 g/cm3 inguru, eta birziklagarriak dira. Guzti hau
horrela izanik material hauek termoplastikoen familia berri bat osatzen dute eta oso propietate
ezberdinak dituzte beraien konposizio kimiko aldakorragatik. Orokorrean material hauek bifasikoak
dira eta fase horien egonkortasuna prozesaketa eta termodinamikan datza, horregatik ez da erreza
esatea zein den prozesatzeko parametroen konbinazio onena. Lan honetan esperimentuen diseinua
erabili da oso berezia den probeta bat prozesatzeko. Probeta honek aukera ematen digu hainbat ISO
37 lagin mozteko posizio ezberdinetan eta zuloak izanik fluxu fronteak non birkonbinatzen diren ikus
daiteke eta zein kasuetan puntu ahul bat sortzen den aztertu. Bi material hornitzaile berberatik
aukeratu dira, Onflex HT40 (deformazio permanente txikia duena) eta Dinaflex G6713C (gogortasun
txikikoa).Engel insert 200 injekzio-makina bertikala erabili da laginak moldeatzeko. 5 parametro
aukeratu dira aldagai modura: Materialaren tenperatura, Moldearen tenperatura, Injekzio-abiadura,
Torlojuaren biratze-abiadura eta Mantentze-presioa. ISO 37ko arauak hobestu egiten du laginak 2
mm ko lodiera izatea. Molde honek 3,2 mm ko lodiera izanik lau esperimentu burutu dira lodiera
ezberdinekin eta propietate mekanikoak aztertu dira. Azterketa egin eta gero esan daiteke lodierak ez
duela efektu esanguratsua aztertutako materialetan.
1. Sarrera
Ezin dugu gure mundua imaginatu material plastikorik gabe. Edozein aldera begiratzen badugu
kotxeetan, mobiletan, arropetan eta abar konponente plastikoak ikusten ditugu. Zabalkunde honek ez
dio mesede handirik egin material mota honi, gero eta ahots gehiago altxatzen bait dira plastikoen
erabilera murrizteko nahian1,2. Gauza bera esan genezake kautxoei buruz, gainera material
birziklaezinak izanik arrazoi gehiagorekin. Material polimerikoekin lan egiten dugunoi tokatzen
zaigu adieraztea egoera ez dela hain kezkagarria eta pausuak ematen ari direla bide onean, materialen
birziklagarritasuna eta erabilera egokia bermatzeko. Material polimerikoen zabalkundea ondorengo
ardatz hauetan oinarritzen da: Propietate oso bereziak, isolatzaile-elektriko eta termikoa, dentsitate
baxua, transformatzeko erraztasuna, koloreztatzeko gaitasuna, hainbat kasuetan inertzia kimikoa eta
prezioa. Gure gizartea ez zen izango gaur ezagutzen duguna plastikorik gabe, baina egia da ere

57

nolabait polimeroen erabilera egokiena bermatu behar dela. Hainbat erabileretarako kautxua
gaindiezina da, tenperatura altuetan elastikotasuna eta malgutasuna denbora luzeetan bermatu behar
denean ez dago konpetentzian sartu daitekeen material birziklagarririk. Aldiz egoera zeozer
ahulagoetan edo ez hain gogorretan elastomero-termoplastikoak oso aukera ona dira pieza elastiko
edo malguak egiteko, baita bibrazioen zabalkundea ekiditzeko ere.
Elastomero-termoplastikoak materialen familia berri bat da, orokorrean bi material eznahaskorretaz osatuta daude3. Lehenengo materialak elastikotasuna eta tenperatura baxuko
malgutasunaren arduraduna da, bestea, aldiz zurruna izaten da eta piezaren itxura, denborarekiko eta
tenperaturaren kontrako propietateak mugatzen ditu. Elastomero-termoplastikoek sistema bifasikoak
osatzen dituzte eta morfologia berezi honetan oinarritzen dira bere propietate nagusiak. Fase zurrunak
ez ditu lotura kimikorik eta beraz bere egonkortasuna itzulgarriak diren lotura fisikoetan datza,
kristalinitatea (poliuretanoak edo Olefinikoak, TPO), beira tenperatura altua (Estireno familiakoak),
lotura ioniko edota hidrogeno-zubiak4. Fenomeno guzti hauetaz baliatzen dira elastomerotermoplastikoek makromolekula batzuk lotuta izateko eta sare motako morfologia osatzeko giro
tenperaturan. Tenperatura igotzean lotura hauek desegiten dira eta materiala urtu egiten da forma
berria hartzeko edo birziklatzeko.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Lan hau egiteko bi material ezberdin erabili dira, biak Avient ® etxekoak. Lehenengoa OnflexTM
HT40 eta bigarrena DynaflexTM 6713C. Lehenengo materialak Shore A eskalako 40 puntuko
gogortasuna du, aldiz Dynaflexa askoz biguinagoa da eta bere gogortasuna 13 puntukoa da. Biak
injekzioaz transformatu dira eta prozesatze-parametro egokienak lortzen saiatu gara esperimentuen
diseinua erabiliz.
2.2. Alde esperimentala
Sarreran adierazi den modura elastomero termoplastikoen jokaera berezia beraien morfologian
datza. Morfologia hau mantentzea kritiko izan daiteke epe luzean propietate mekanikoak mantendu
nahi badira, transformazio-prozesuan hainbat aldaketa eragin ahal baitira. Ebakitze-abiaduraren
eraginez adibidez fase ez-jarraiko aleak txikitu daitezke, baina materiala moldeatzerakoan bigarren
fase horren domeinuak handitu daitezke (koaleszentzia prozesuaren eraginez), horrek bi faseen arteko
oreka ezegonkortu dezake itsasdura ahulduz eta materiala hauskorragoa bihurtuz.
Lehen azaldutakoa kontuan harturik, transformazio prozesuan erabiltzen diren parametroek
garrantzia handia izan dezakete materialaren azken propietateetan, are gehiago piezak geometria
konplexua badu. Lan honetan injekzio-prozesuan erabiltzen diren parametro guztietatik bost
parametro esanguratsuenak aukeratu dira eta esperimentuen diseinu bitartez saiatu dira. Erabilitako
parametroak lehenengo taulan agertzen dira. Esperimentu diseinu faktorialetan5 zenbat parametro
erabiliko diren eta zenbat mailatan sailkatuko diren aukeratu behar da, baita ere diseinua osoa edo
zatikia izango bada. Kasu honetan aukeratutako parametroak honakoak izan dira: materialaren
tenperatura, molde-tenperatura, torlojuaren abiadura, injekzio-abiadura (azken parametro bi hauek
ebakitze-abiadurarekin erlazionatuta daude) eta mantentze-presioa (moldea behin bete denean
eragiten den presioa moldean material gehiago sartzeko, kontrakzioaren eraginez sortzen den
bolumen aldaketa konpentsatzeko).
Parametro hauen mailak 1. taulan agertzen dira. Diseinua 2n-1 zatikiarekin landu da, hau da, 5
parametro lantzeko diseinu oso batean beharko genituzke 32 esperimentu, 2n-1 estrategia erabiliz
nahikoa da 16 esperimentu egitea parametro guztien efektuak aztertu ahal izateko. Diseinuaren
estrategia finkatzeko eta efektu guztien balioak aztertzeko Minitab 17® estatistika programa erabili
da. 1. taulan agertzen den lehenengo zutabea esperimentuen ausazkotzea da, hau erabiltzen da
esperimentuetan kontutan hartu ez den parametroren bat existituko balitz bere efektua ausazkoa izan
dadin.

58

1. taula. Esperimentuen diseinuan erabilitako injekzio-parametroak eta mailak. Molde tenperaturaren kasuan Onflex
30 eta 60ºCtan injektatu da, Dynaflex aldiz 20 eta 50ºCtan, parentesi tartean.
Esperimentuen
ordena
1
9
14
10
4
8
12
11
15
3
13
16
7
5
2
6

Materialaren
Tenperatura
(ºC)
190
190
220
220
220
220
220
190
190
190
190
220
190
190
220
220

MoldeTenperatura
(ºC)
30(20)
30(20)
30(20)
30(20)
60(50)
60(50)
60(50)
60(50)
60(50)
60(50)
30(20)
60(20)
60(50)
30(20)
30(20)
30(20)

Torlojuaren
abiadura
(rpm)
15
15
80
15
15
80
15
15
80
15
80
80
80
80
15
80

Injekzioabiadura
(s-1)
20
70
70
70
20
20
70
70
70
20
70
70
20
20
20
20

Mantentzepresioa
(bar)
50
10
10
50
50
10
10
50
10
10
50
50
50
10
10
50

Piezak injektatzeko Engel etxeko Insert-300® injekzio makina bertikala erabili dugu. Moldearen
konfigurazioa 1. irudian adierazten da. Pieza, irudia jarraituz, ezkerreko aldetik betetzen hasten da
(urdinez koloreztatuta). Kontutan hartu behar dugu pieza honek bi hutsuneak dituela fluxuaren
hasieraren kontrako aldean(eskuman dagoen pentagonoan). Honek esan nahi du materiala iritsiko
dela zuloen beste aldera moldeatze prozesuaren bukaeran eta bertan sortuko direla soldadura lerroak
materialaren fluxuak topatzen direnean. Soldadura lerroak askotan agertzen dira injektatutako pieza
errealetan eta molde hau horrela diseinatu da injekzio parametroek soldaduran izan dezaketen
efektuak aztertu ahal izateko.

1. irudia. Erabilitako piezaren konfigurazioa. Urdinetik-gorrizkara kolorazten dira hasieran betetzen
diren zonaldeetatik bukaerara.
2. taula. Onflex® eta Dynaflex® materialen propietate nominalak.
Gradua
Propietate nagusiak
Onflex HT 406
Dynaflex G6713C7
Dentsitatea (g/cm3)
1
0,878
Tentsio-erresistentzia (Fluxu norab ) (MPa)
4,5
1,52
Tentsio-erresistentzia (Fluxu kont ) (MPa)
7,8
Apurketa-luzaera (Fluxu norab) (%)
620
660
Apurketa-luzaera (Fluxu kont) (%)
790
Gogortasuna Shore A
40
13
Modulua %300 luzaeran (MPa)
0,655
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Dentsitate eta betetze simulazioak egiteko Moldflow® programa erabili da, horretarako datubasean dauden material bakoitzaren propietateak eta injekzio-makinan programatutako parametroak
erabili dira.
Esperimentu ezberdinen kalitatea aztertzeko propietateren bat neurtzea ezinbestekoa da5.
Horretarako ISO 378ko probetak moztu dira trokel baten laguntzaz bi zonalde ezberdinetan, 1.
irudian, piezaren hasieran agertzen den hexagonoan bost lagin moztu dira fluxuaren norabidean eta
beste bost kontrakoan, piezaren beste aldean, hau da, pentagonoaren eskumaldean, zulo luzearen
paraleloki lagin bat trokela da pieza bakoitzetik soldadura lerroaren kalitatea aztertzeko. Tentsio
saiakerak egin dira ISO 37 araua jarraituz, barailen arteko luzaera 50mmkoa izan da, deformazioabiadura 500mm/min. izan da eta luzatzea laser estentsometro baten bitartez neurtu da. Tentsioerresistentzia eta Apurtze-deformazioa erregistratu dira kondizio bakoitzerako.
2.3. Emaitzak
Bigarren irudian adierazten dira tentsio-erresistentzia normalizatuak 2. taulan agertzen diren balio
nominalekiko. Ikus daitekenez kasu gehienetan lortutako emaitzak nominalak baino hobeak dira.
Joera hau errepikatu egiten da apurketa-luzaeretarako. Azpimarratzekoa da soldadura-lerroa duten
laginek ere orokorrean emaitza oso onak ematen dituztela (Soldaduraren kasuan balio nominalak ez
existitzean, bai alde zein kontrako fluxuekiko zatitu dira).
Fluxu norab
Fluxu kont
Sold/Fluxu norab
Sold/Fluxu kont

Onflex HT40

3,5

1,6



Fluxu norab
Fluxu kontra
Sold/Fluxu norab

Dynaflex G6713C


1,5

Nom

Nom

3

1,4
1,3

2,5

1,2

2

1,1
1

1,5
0,9

1

0,8
0

2

4

6

8

10

12

14

0

16

5

10

15

20

Esperimentua

Esperimentua

2. irudia. Ezkerrean Onflex materialaren tentsio-erresistentzia zati 2. taulan agertzen den balio nominala (lerroa).
Eskuinean Dynaflex esperimentu ezberdinentzat.
3. taula A: Onflex®.materialarentzat propietate hobeak ematen dituzten esperimentuak.
Onflex HT 40
Esperimentua
Fluxu Norab.

Tentsio max.

E max

Mod %100

Mod %200

Mod %300

(Mpa)

(%)

(Mpa)

(Mpa)

(Mpa)

12

6,66

932,26

0,89

1,31

1,68

Fluxu kontra

12

8,28

1023,67

0,88

1,25

1,60

Soldadura

12

4,81

793,79

0,82

1,19

1,54

Fluxu Norab.

14

6,09

851,22

0,91

1,32

1,70

Fluxu kontra

14

8,84

1014,47

0,85

1,23

1,56

Soldadura

14

6,27

827,85

0,81

1,18

1,51

Fluxu Norab.

15

2,63

788,03

0,47

0,62

0,81

Fluxu kontra

15

5,18

950,92

0,37

0,59

0,83

Soldadura

15

2,68

738,73

0,48

0,57

0,78
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Moldflow analisi erreologikoa eginez fluxu-frontearen tenperatura, ebakitze-abiadura edo
dentsitatea aztertertu daitezke esperimentu bakoitzeko eta simulazioko datuak konparatu
esperimentuetatik lortutako emaitza esperimentalekin. 3. irudian adibide gisa fluxu-frontearen
tenperatura adierazten da Onflex materialarentzat.
3. taula B: Dynaflex®.materialarentzat propietate hobeak ematen dituzten esperimentuak.
Dynaflex G6713C
Esperimentua

Tentsio max.

E max

Mod %100

Mod %200

Mod %300

(Mpa)

(%)

(Mpa)

(Mpa)

(Mpa)

Fluxu Norab.

12

3,33

916,05

0,43

0,53

0,76

Fluxu kontra

12

4,84

934,70

0,41

0,54

0,77

Soldadura

12

3,19

790,27

0,34

0,51

0,71

Fluxu Norab.

8

2,86

798,65

0,39

0,55

0,78

Fluxu kontra

8

4,17

908,28

0,37

0,53

0,74

Soldadura

8

4,06

886,56

0,37

0,49

0,71

Aztertuz alde batetik Moldflow programak emandako emaitzak eta datu esperimentalak bestetik,
4.en taulan ikus daitezke hobetsitako injekzio parametroak.

3. irudia. Moldflow analisi erreologikoko sistemak aurreikusten duen fluxu-frontearen tenperatura Onflex
materialarentzat 16 esperimentu ezberdinetan.

3. Ondorioak
Lan honetan injekzio-parametro egokienak bi material ezberdinentzat, eta ahal den neurrian
elastomero termoplastikoentzat orokorrean, topatzean zetzan. 3. eta 4. tauletan agertzen dira
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hobetsitako parametroak aztertutako bi materialentzat eta 3 saiakera kasuetan, fluxuaren norabidean,
kontra eta soldadura duten laginetan.
4. taula. Erabilitako elastomero termoplastikoentzat hobetsitako injekzio-parametroak.
Mat. Tenp
Molde Tenp Torl-Abiad
Inj-Abiad
Mantentze-P
(ºC)

(ºC)

(RPM)

(s -1 )

(Bar)

Onflex HT 40

220

30

80

70

10

Dynaflex G6713C

220

50

15

70

10

Ondorio orokorrak:
• Soldadura deituriko plaka egokia da injekzio-parametroak aztertzeko elastomero
termoplastiko motatako materialetan.
• Onforce eta Dynaflex materialek tentsio-erresistentzia balio nominalak baino altuagoak
ematen dituzte. Baita soldadura dituzten laginetan ere kasu askotan.
• Injekzio-tenperatura altuak beti ematen ditu emaitza onenak tentsio-erresistentzian eta
apurtze-deformazioan.
• Injekzio-abiadura altuak fluxu kontrako norabidean mozten diren laginetan propietate onenak
ematen ditu, aldiz hobe da abiadura baxua soldadura duten laginetan.
• Molde-tenperatura maila altuak emaitza onenak ematen ditu esperimentu gehienetan.
• Torloju-abiadura baxua ona da fluxu norabidean mozten diren laginentzat, aldiz altua hobe da
soldadura duten laginentzat eta fluxu kontrako norabidean mozten direnentzat.
• Ahal den neurrian mantentze-presioa maila baxuan mantendu behar da.
• Simulazio gehiago beharko lirateke dentsitatea eta soldadura duten laginen arteko propietatemekanikoak erlazionatzeko Onflex kasuan. Aldiz Dynaflex kasuan dentsitatea eta apurketadeformazioa oso ondo egokitzen dira.
4. Eskerrak
Autoreek eskertu nahi diote Bizkaiko Foru Aldundiari emandako diru-laguntza “Hybrid
Manufacturing Lab 1” proiektuari ikerketa lan hau aurrera eraman ahal izateko.
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Plastifikatutako almidoi film eroaleak grafeno eta grafeno oxido
nanoegiturak erabiliz
K. González1, I. Larraza1, A. Eceiza1 eta N. Gabilondo1
1

‘Materialak+Teknologiak’ taldea, Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza Saila,
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Gako-hitzak: arto almidoi filmak, grafenoa, grafeno oxidoa, erantzun elektrikoa.
Laburpena. Ikerketa lan honetan, plastifikatutako arto-almidoi nanokonposite filmak karbono
nanopartikulak gehituta lortu dira solvent casting teknika bidez. Horrela, grafeno (G) eta grafeno
oxido (GO) eduki desberdinak plastifikatutako almidoi matrizean gehitzeak duen eragina aztertu da.
G nanoxaflen kasuan, Salvia estraktuak surfaktante natural gisa gehitu dira Gren egonkortasuna
uretan bermatuz. Gainera, GO nanoxaflak azido askorbikoaz erreduzitu dira eroankortasun elektrikoa
hobetzeko asmoz.
Alde batetik, G duten filmen kasuan, Salviak plastifikatzaile bezala jokatzen duela ikusi da.
Gainera, matrize hutsarekin alderatuz, nanokonpositeen propietate mekanikoak eta eroankortasun
elektrikoa hobetzen dela baieztatu da. Beste aldetik, almidoi/GO elkarrekintza sendoek eta GOren
dispertsio egokiak filmen amaierako portaera hobetzen dutela frogatu da. Gainera, erredukzioaren
ondoren, eroankortasun elektriko propietateak berrezarri direla frogatu da.
1. Sarrera
Almidoia bere jatorrizko forman ez da benetako polimero termoplastikoa1. Prozesatu ahal den
materiala lortzeko, almidoia plastifikatzaile egoki batekin uraren presentzian berotzen da. Ondorioz,
almidoi granuluak puztu eta eteten dira eta jatorrizko domeinu kristalinoak partzialki edo guztiz
suntsitzen dira2,3. Prozesu honetatik lortzen den materiala plastifikatutako almidoia (PLS) deritzo4.
Ezaguna den bezala, nanokonpositeak material erabilgarri bezala identifikatu dira jadanik. Hala
ere, nanoerrefortzuaren eragina nanoentitate/matrize interfase aktiboa lortzearen menpekoa da,
beraien arteko afinitate ona eta nanoerrefortzuaren dispertsio egokiaren baitan egongo dena. Lan
honetan, karbonodun nanopartikulak, hain zuzen G eta GO, PLS matrizean inkorporatu dira.
G karbonoaren forma alotropiko bat da, non sp2 lotura duten karbono atomo laminak bi
dimentsioko ezti-orraze itxurako sare bidimentsionalean paketatzen diren5. Gk propietate optiko,
mekaniko eta elektriko paregabeak ditu eta gainazal azalera handia aurkezten du6. Zoritxarrez, Gk
disolbatzaile polarretan eta uretan sakabanatzeko gaitasun baxua aurkezten du6. Beraz, kasu askotan
Gren forma oxidatua, hain zuzen (GO)7, nanoerrefortzu bezala hobesten da.
Lortutako GO nanoxaflek Gren egitura aurkezteaz gain, oxigenoa duten talde funtzionalak
dituzte7. Funtzionalitate hauek GO hidrofiloagoa bihurtzen dute, dispertsioa erraztuz eta
errefortzu/matrize hidrogeno zubi elkarrekintzak eratuz7, eta ondorioz, matrizean nanoerrefortzuaren
dispertsio hobea lortzen delarik5. Hala ere, GO ez da elektrikoki eroalea8.
GO kimikoki erreduzitzen denean rGO erara, sp2 egitura hibridoa partzialki berrezartzen da,
lortutako rGOk eroankortasun elektrikoa aurkezten duelarik9. Gainera, GO normalean ez da guztiz
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erreduzitzen, eta ondorioz, rGO gainazalean geratzen diren oxigeno talde funtzionalek polimero/rGO
elkarrekintzak oraindik ere eratzea ahalbidetzen dute.
Hala ere, G nanoxaflak sistema urtsuetan erabili ahal izateko Gren oxidazioa eta ondorengo
erredukzio estrategiez gain, konposatu polifenoliko kontzentrazio handia duten landare estraktu
naturalak surfaktante bezala erabil daitezke, Grekin eratutako π-π elkarrekintzak direla eta,
dispertsioaren egonkortasuna bermatzen dutelarik10.
Lan honen helburua glizerolaz plastifikatutako eta karbonodun nanopartikulekin errefortzatutako
PLS nanokoponsite filmen garapena izan da, hain zuzen G eta GO erabilita. Alde batetik, G eduki
desberdinak PLS matrizean gehitzearen eragina aztertu da. G nanoxaflen egonkortasuna gelatinizazio
inguru urtsuan hobetzeko asmoz, Salvia estraktuak surfaktante natural gisa gehitu dira. Bestalde, GO
nanoerrefortzu bezala gehitu da PLS nanokoponsiteak lortzeko. Hortaz, GO edukia handitzeak PLS
nanokonpositeen amaierako portaeran duen eragina ebaluatu da. Gainera, lortutako nanokonpositeak
azido askorbikorekin tratatu dira propietate elektrikoak hobetzeko asmoz.
2. Prozedura esperimentala
2.1. Grafeno nanoxaflen lorbidea
Garen esfoliazioa Ugarte et kideek11 definitutako metodoaren arabera gauzatu da. 20 g grafito 1,5
L N-metil pirrolidonan (NMP) ultrasonikatu dira, 100 orduz. Lortutako dispertsioa 4000 rpm-tan eta
45 minutuz zentrifugatu ondoren gain-likidoa iragazi, azetonarekin garbitu eta 48 orduz giro
tenperaturan lehortu da.
2.2. Grafeno oxido nanoxaflen lorbidea
GO nanoxaflak Hummersen metodoa jarraituz lortu dira12, desberdintasun txiki batzuekin. 1 g
grafito 0,5 g sodio nitrato eta 23 mL azido sulfurikoarekin (%96ko purutasuna) nahastu eta irabiatu
egin da, 30 minutuz 0 ˚C-tan. Ondoren, 3 g potasio permanganato gehitu dira eta lortutako dispertsioa
etengabeko irabiaketa magnetikoarekin mantendu da, 2 orduz 0 ˚C-tan. Gero, nahastea 30 minutuz
35 ˚C-tara berotu eta jarraian, 46 mL ur destilatu tantaz tanta gehitu dira, azkenik 98 ˚C-tara berotuz
eta 30 minutuz mantendu delarik. Bukatzeko, 10 mL hidrogeno peroxido (%30-ko purutasuna) giro
tenperaturan gehitu dira eta burbuilarik nabari ez direnean, 150 mL ur destilatu gehitu dira.
Nahastearen gain-likidoa baztertu egin da eta lortutako hauspeakina azido klorhidriko disoluzioarekin
lehenengo (%5ean) eta ur destilatuarekin ondoren zentrifugazioz garbitu egin da. Lortutako GO
iragazi eta gero, 3 orduz sonikatu eta 4000 rpm-tan zentrifugatu da. Hauspeakina berriro ere iragazi
eta labe batean 48 orduz eta 50 ˚C-tan lehortu da.
2.3. PLS eta karbonodun nanopartikuletan oinarritutako nanokonpositeen lorbidea
Nanokonpositeak solvent casting teknika bidez prestatu dira. Horretarako, 3,58 g arto almidoi
normal, 35 g ur destilatu eta 1,93 g glizerolarekin nahastu egin dira. Horrez gainera, aurretik
dispertsatutako karbonodun nanopartikulen beharrezko kopurua gehitu eta nahaste guztia 90 ˚C-tan
etengabeko agitazio magnetikoaz mantendu egin da likatasuna handitu arte. Lortutako gel likatsua
dispertsio sistema baten laguntzaz homogeneizatu egin da 3 minutuz eta 15000 rpm-tan. Azkenik
materiala Petri plaketan sakabanatu eta labe batean lehortu da 45 ˚C-tan eta 3,5 orduz.
G eta GO ultrasonikazio bidez dispertsatu dira, 5 mg karbonodun nanopartikula mL-1 ur destilatu
kontzentrazioa erabiliz. G nanoxaflen dispertsiorako 2,5 mg Salvia estraktu mL-1 ur destilatuko ere
gehitu dira egonkortzaile gisa. Salvia estraktuen lorpena infusio metodoaren bidez burutu da13.
Lortutako filmak (Ikusi 1. Taula) bi astez %43-ko HEan gorde dira karakterizazioa burutu aurretik.
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2.4. Grafeno oxidoaren erredukzioa
Erreduzitutako grafeno oxidoa (rGO) azido askorbikoa erredukzio agente bezala erabilita lortu da.
Horrela, GO duten nanokonpositeak azido askorbiko ur disoluzio batean murgildu dira (30 g azido
askorbiko L-1 ur destilatu) 95 ˚C-tan eta 2 orduz. Ondoren, azido askorbiko soberakina ur
destilatuarekin garbitu da. Azkenik, filmak giro tenperaturan eta 24 orduz lehortu dira (1. Taula).
Almidoia
(g)
CSg35

1. Taula. PLS nanokonpositeen konposizioak.
Glizerola
H20
G
Salvia
(g)
(ml)
(wt. %)
(wt. %(
-

GO
(wt. %)
-

CSg35 – 1GE

1

0,5

-

CSg35 – 2,5GE

2,5

1,25

-

CSg35 – 5GE

5

2,5

-

-

-

1

-

-

2,5

CSg35 – 5GO

-

-

5

CSg35 – 1rGO

-

-

1

CSg35 – 2,5rGO

-

-

2,5

CSg35 – 5rGO

-

-

5

CSg35 – 1GO
CSg35 – 2,5GO

3,58 g

1,93

35

Erredukzioa








✓
✓
✓

3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Grafeno (G) edukiaren eragina PLS filmen propietateetan
X-izpien difrakzioa: XRD neurketak nanokopositeen egitura kristalinoa aztertzeko burutu dira. 1a.
Irudian ikus daitekeen bezala, PLS matrize amorfoarekin erlazionatutako pikoa 2 = 19,8˚ inguru
agertzen da. Nanokonpositeek aldiz, grafitoaren egitura hexagonalaren (002) planoari atxikitakoa
pikoa ere aurkezten dute 2 = 26,5˚-tan. Piko honen intentsitatea G edukiarekin handitzen da,
gelatinizazio eta lehortze prozedurek Gren egitura kristalinoan eraginik ez dutela adieraziz.
Gainazal propietateak: Kontaktu angelu neurketak nanokonposite filmen bustikortasuna
karakterizatzeko burutu dira. PLS matrize hutsak kontaktu angelu balio baxua (24,6˚) aurkezten du
almidoiaren izaera hidrofiloa dela eta (Ikusi 2. Taula). Hala ere, %1 G gehituz gero kontaktu angelua
37,2˚ arte handitzen da. G eduki handiagoentzat kontaktu angelua txikitzen da, Salvia estraktuen
hidroxilo taldeen ondorioz.
Analisi mekaniko dinamikoa: Portaera biskoelastikoa DMA saiakuntzen bidez aztertu da. 1b.
Irudian ikus daitekeen modura, almidoian aberatsa den faseari dagokion trantsizio tenperatura (Tα2)
G eta Salvia estraktuen edukieraren menpekoa da. CSg35 – 1GE laginarentzat Tα2 balio txikiagoak
lortu dira, aldiz balioa CSg35 – 5GE laginarentzat Tα2 handitzen da. Salviaren plastifikazio eragina
G eduki txikietan nabarmenagoa da, aldiz G edukia handitzean Gren errefortzu efektua
plastifikazioarena baino garrantzitsuagoa bihurtzen da.
Propietate mekanikoak: Nanokonpositeen portaera mekanikoa trakzio saiakuntzen bidez aztertu
da. G nanoxaflen gehikuntzak Youngen modulu eta erresistentziaren handitzea dakar bereziki %5 G
gehitzean. Baina, antzeko deformazio balioak lortu dira nanokonposite guztientzat. Horrela, G edukia
handituz materialaren zurruntasuna eta erresistentzia hobetzen direla ondoriozta daiteke, malgutasuna
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ia txikitzen ez den bitartean. Emaitza hauek Salvia plastifikatzaile gisa eta G errefortzu agente bezala
jokatzen dutela iradokitzen dute, bi efektuak orekatuak daudelarik.
Propietate elektrikoak: Nanokopositeen erantzun elektrikoa eroankortasun elektriko neurketak
burutuz aztertu da. Nanokonpositeen eroankortasun elektrikoa G edukiarekin handitzen da (2. Taula).
Hala ere, lortutako eroankortasun balioak ez dira desiratzen ziren bezain handiak, Salvia estraktuen
presentziak PLS filmean sare eroale eraginkor bat eratzea eragozten baitu.
a)

b)

Tα1

Tα2

1. Irudia. a) Gz errefortzatutako PLS nanokonpositen a) XRD difraktogramak eta b) E’/E’g eta tan -ren bilakaera.

3.2. Grafeno oxidoaren (GO) edukiaren eragina PLS filmen propietateetan
X-izpien difrakzioa: GO duten nanokonpositeen egitura kristalinoa XRD bidez aztertu da. 2a.
Irudian ikus daitekeen modura, nanokonposite guztiek GOrekin erlazionatutako bi piko berri
aurkezten dituzte 2 = 9,6˚ eta 2 = 26,5˚-tan, piko berri hauen intentsitatea GO edukiarekin bat
handitzen da. Seinale hauek GOren (002) planoa eta grafito puruaren egiturarekin erlazionatuta
daude, hurrenez hurren. Hala ere, kontutan hartu behar da nanokonpositeen kasuan (002) planoarekin
erlazionatutako seinalea GO hutsean neurtutakoa baino balio txikiagoetara desplazatua agertzen dela,
almidoi kate eta GO nanoxaflen artean elkarrekintza eraginkorrak lortu direla frogatuz.
Gainazal propietateak: GOz errefortzatutako nanokonpositeen bustikortasuna kontaktu angelu
neurketen bidez aztertu da. GOren gehikuntzak ez du filmen izaera hidrofiloan eragiten (Ikusi 2.
Taula). Emaitza hauek Grande eta kideen lanarekin5 bat datoz, non bustikortasuna GO gehitzean
txikitzen ez dela ondorioztatu zen.
Analisi mekaniko dinamikoa: GO edukiak PLS nanokonpositeen portaera biskoelastikoan duen
eragina DMA saiakuntzen bidez aztertu da. 2b. Irudian antzematen den bezala, GOren gehikuntzaren
ondoren Tα2 tenperatura altuetara desplazatzen da oxigenodun talde funtzionalen eta almidoiaren
artean sortutako hidrogeno zubi elkarrekintza eraginkorren ondorioz.
Propietate mekanikoak: GO edukiak PLS nanokonpositeen propietate mekanikoetan duen eragina
aztertzeko trakzio saiakuntzak burutu dira. GOrekin errefortzatutako nanokonpositeek Youngen
modulu eta trakzio erresistentzia balio handiagoak aurkezten dituzte, aldiz haustura deformazio balio
txikiagoak. GOren gehikuntzak almidoian oinarritutako materialen erresistentzia eta zurruntasuna
hobetzen du, nanoerrefortzua matrizean modu egokian dispertsatu baita eta PLS/GO interakzio
sendoak lortu baitira.
Propietate elektrikoak: Eroankortasun elektriko neurketak GOrekin prestatutako PLS
nanokonpositeentzat ere burutu dira. Aurreikusten zen bezala, GO duten nanokonpositeek ez dute
eroankortasun elektrikorik aurkezten.
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a)

b)

Tα1

Tα2

2. Irudia. a) GOz errefortzatutako PLS nanokonpositen a) XRD difraktogramak eta b) E’/E’ g eta tan -ren bilakaera.
2. Taula. PLS nanokonposite filmen kontaktu angelu eta propietate mekanikoak.

Kontaktua
angelua (º)
Young-en
modulua (MPa)
Trakzio
erresistentzia (MPa)
Deformazioa (%)

%0

%1GE

%2,5GE

%5GE

%1GO

%2,5GO

%5GO

24,6 ± 0,3

37,2 ± 1,9

35,1 ± 4,8

35,6 ± 2,8

21,4 ± 4,9

21,4 ± 1,4

23,4 ± 3,8

7,9 ± 0,9

8,1± 0,1

13,6 ± 0,6

30,6 ± 2,3

20,2 ± 2,0

21,7 ± 1,9

23,2 ± 6,1

1,4 ± 0,1

1,5 ± 0,2

1,5 ± 0,3

2,2 ± 0,1

2,7 ± 0,7

2,6 ± 0,1

2,8 ± 0,2

57,9 ± 0,5

43,6 ± 2,7

43,9 ± 4,6

41,3 ± 2,0

49,6 ± 7,0

29,5 ± 5,3

20,3 ± 2,1

3.3. Grafeno oxidoaren erredukzioaren eragina PLS filmen propietateetan
Aurretik ondorioztatu den bezala, GOren adizioak propietate mekaniko interesgarriak lortzea
dakar nanoerrefortzu/matrize elkarrekintza sendoen ondorioz eta GOa PLS matrizean homogeneoki
dispertsatzen baita. Hala ere, GOren adizioak ez die filmei eroankortasun elektrikoa ematen.
Horregatik, GO duten nanokonpositeak azido askorbikoaren bidez erreduzitu dira.
X-izpien difrakzioa: XRD neurketak GO nanoxaflak erreduzitzeko erabilitako metodoa
eraginkorra izan den frogatzeko burutu dira. 3a. Irudian ikus daitekeen bezala, GOari atxikitako 2 =
9,6˚-tan agertzen den ohiko pikoa erredukzioaren ondoren desagertzen da, oxigeno taldeak modu
eraginkorrean eliminatu direla frogatuz9. Gainera, 2 = 19,8˚-tan kokatutako piko zabala eta 2 =
26,5˚ inguru ageri den eta jatorrizko grafitoaren egiturarekin erlazionatutako pikoa antzematen dira14.
Gainazal propietateak: Azido askorbikoaren bidez egindako erredukzioak gainazal propietatetan
duen eragina aztertzeko kontaktu angelu neurketak burutu dira. Burututako erredukzio kimikoa GO
egituran aurkitzen diren oxigeno talde funtzionalak elimina ditzake eta ondorioz, nanokonpositeen
bustikortasuna txikitu daiteke. 3. Taulan antzeman daitekeen bezala, erredukzio erreakzioaren
ondoren PLS filmen kontaktu angeluak handitzen dira. Beraz, filmen izaera hidrofoboa hobetzen dela
ondorioztatu da oxigeno taldeak modu egokian eliminatu baitira.
3. Taula. rGOz errefortzatutako PLS nanokonposite filmen kontaktu angelu eta eroankortasun neurketak.

Kontaktua
angelua (º)

%0

%1rGO

%2,5rGO

%5rGO

24,6 ± 0,3

22,5 ± 1,1

35,5 ± 2,2

46,1 ± 1,5
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Propietate elektrikoak: Erredukzio kimikoak PLS nanokonpositeen portaera elektrikoan duen
eragina eroankortasun elektriko neurketen bidez aztertu da. GOren erredukzioak Gren sp2 egitura
hibridoa berrezartzen du elektrikoki eroaleak diren nanoxaflak lortu ahal direlarik9. Horrela, GO
duten nanokonpositeekin alderatuz, erreduzitutako film guztientzat eroankortasun elektrikoa handitu
egiten da rGO edukia handitzen den heinean (Ikusi 3b. Irudia). Gainera, Grekin prestatutakoekin
konparatuz, eroankortasun balio handiagoak lortzen dira, bi arrazoiengatik izan daitekelarik: 1) GO
modu uniformeago batean matrizean dispertsatu da eta GO/almidoi elkarrekintzek erredukzioaren
ondoren sare eroale eraginkor bat eratzea errazten dute 2) G dispertsioa egonkortzeko gehitutako
Salvia estraktuek sare eroale bat eratzea zaildu dezakete. Ondorio hauek GO nanokonposite
filmentzat lortutako propietate mekanikoekin bat datoz.
1,0x10-3

b)
Eroankortasun elektrikoa (S m-1)

a)

Intentsitatea (u.a.)

CSg35
CSg35 - 1rGO

CSg35 - 2,5rGO

CSg35 - 5rGO

G
GO
 rGO

8,0x10-4
6,0x10-4
4,0x10-4
2,0x10-4

0,0
5

10

15

20

25

30

35

40

0

Erreflexio angelua 2 (o)

2

4

6

Karbonodun egituren edukia (wt.%)

3. Irudia. a) rGOz errefortzatutako PLS nanokonpositen XRD difraktogramak eta b) karbonodun egiturez
errefortzatutako nanokonposite filmen eroankortasun elektrikoaren bilakaera nanoerrefortzu edukiarekiko.

4. Ondorioak
Karbonodun nanopartikulaz (G eta GO) indartutako PLS nanokonpositeak modu egokian lortu
dira. Lehenik eta behin, G duten nanokonpositeak nanoerrefortzu eduki desberdinak erabiliz prestatu
dira. Horretarako, Salvia estraktuak derrigorrez gehitu behar izan dira Gren dispertsioa gelatinizazio
inguru urtsuan errazteko. Matrizean G eduki desberdinak gehitzearen eragina aztertu da. G
nanoxaflen adizioak, edozein edukirako, izaera hidrofoboa arinki handitzen duela frogatu da, baina
Salviaren plastifikazio efektua ere ematen dela ikus daiteke. Gainera, matrizearekin alderatuz
nanokonpositeen propietate mekanikoak eta eroankortasun elektrikoa hobetu dela baieztatu da.
Bestalde, PLS nanokonpositeak GO nanoerrefortzu gisa gehituta lortu dira. Emaitzak kontutan
hartuta, almidoi/GO elkarrekintza sendoak eta GOren dispertsio egokiak filmen amaierako portaera
hobetzen dutela frogatu da, bereziki propietate mekanikoak. Gainera, filmak modu zuzenean
erreduzitu dira azido askorbikoaren presentzian tratamendu termikoa burutuz. Erredukzioaren
ondoren eroankortasun elektriko propietateak lortu dira GOren egituraren sp2 hibridazioa berrezarriz.
5. Esker onak
Eusko Jaurlaritzak, Talde Kontsolidatuen (IT-776-13) eta ELKARTEK (KK2018/00050) bitartez
emandako diru laguntzak biziki eskertzen ditu, baita Espainiako Ekonomia eta Lehiakortasun
ministerioaren diru laguntza ere (MAT2016-76294-R). Egileek SGIkerrek (UPV/EHU, MINECO,
GV/EJ, EGEF eta EGIF) emandako laguntza teknikoa eta gizatiarra eskertzen dute. K. Gonzalez-ek
Euskal Herriko Unibertistateak emandako diru laguntza aurre-doktorala (PIF-G-003-2015) eskertzen
du.
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Gako-hitzak: Poli(L-laktida), biodegradagarria, propietate mekanikoak, zailtasuna, zahartzea.
Laburpena. Sakonki ikertua eta erabilia den polimero biobateragarria da Poli(L-laktida).
Portaera hauskorra duen polimeroa izanik, bere zailtasuna hobetzeko bario sulfato partikulak gehitu
zaizkio aurreko ikerketetan baina zahartze fisikoak duen efektua ez da kontutan hartu. Lan honetan,
bario sulfatodun sistemetan zahartzeak duen eragina aztertu da. Ekorketa bidezko kalorimetria
diferentzialaren emaitzek materialean zahartze fisikoa ematen dela frogatzen dute eta trakzio
saiakuntzako emaitzetan gauza bera nabaritu da, material konposatuaren hauskortze fenomenoa
eman baita. Matrizera gehitutako partikula kopuruak garrantzia du ordea eta partikula kopuru altuko
sistemetan zahartzeak dakarren hauskortasuna atzeratzea lortzen dela ondorioztatu da.
1. Sarrera
Poli(L-laktida) (PLLA) jatorri berriztagarritik lortutako poliester biodegradagarria da,
medikuntza arloan asko ikertua eta erabilia. Aurkezten duen bioabsorbagarritasunagatik eta
propietate mekanikoak zein biodegradagarritasun tasa doitzeko duen gaitasunagatik, stent edo
finkatze ortopedikorako gailu birxurgagarrietan erabiltzeko material aparta da1.
Polilaktidek, ordea, portaera mekaniko hauskorra erakusten dute. Arazo honi aurre egiteko
asmoz, pisuan %10 bario sulfato (BaSO4) partikulak gehitu dira polilaktida matrizera aurretiaz
argitaraturiko lanetan, harikortasun eta zailtasun altuko material konposatu erradiopakoa lortuz2.
Hala eta guztiz ere, zahartze fisikoak eragin nabaria du PLLA-ren propietateetan, aldatuz baitoaz
denborak aurrera egin ahala. Efektu hau PLLA-ren beira trantsizio tenperatura (Tg) giro
tenperaturatik gertu dagoelako gertatzen da eta aipaturiko material konposatuetan ez da aztertu
fenomeno honen eragina oraindik3.
Ondorioz, lan honen funtsa zailtasun handiko material konposatu hauen propietate fisikokimikoen eta portaera mekanikoen analisia egitea da zahartze denborarekiko, gehitutako partikula
kopuruan (pisuan %0.5, 1, 5 eta 10) arreta jarriz.
2. Metodo esperimentalak
150000 g/mol-eko pisu molekularra duen PLLA komertziala eta 0.7-1.45 µm-ko bitarteko
partikula tamaina duen BaSO4 komertziala erabili dira saiakuntzetarako.
Laginak DSM nahasgailu bertikalean prestatu dira 200ºC-tara urtze-egoeran eta halterio formako
moldean injektatu dira 16 bar-eko presioaz. PLLA puruaren laginak eta PLLA konposatuaren
laginak, pisuan %0.5, 1, 5 eta 10-eko partikula gehikuntza gorakorraz, 21 ± 2 ºC-tan eta %50±5
hezetasun erlatiboan izan dira zahartuak.
Trakzio saiakuntzak zeharragaren 5 mm/min-ko desplazamendu tasaz egin dira 1 mm x 4 mm-ko
zeharkako sekziodun laginak erabiliz, 21 ± 2 ºC-tan eta %50±5 hezetasun erlatiboan.
Zahartzea eta trantsizio termikoak ekorketako kalorimetria diferentziala (DSC) erabiliz neurtu
dira DSC 200 (TA Instruments) ekipoaren bidez, 20 ºC/min berotze abiaduran. Kristalinitate
mailaren kalkulurako PLLA kristal perfektuen urtze entalpia teorikoaren ondorengo balioa erabili

da,
J/g4.
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3. Emaitzak
3.1 Karakterizazio termikoa
Ekorketako kalorimetria diferentzialaren beroketa kurbak 1 irudian erakusten dira, non laginen
zahartzapen prozesuaren fenomeno adierazleak identifika daitezkeen. Alde batetik, lasaitze
entalpikoaren seinalea areagotzen da, geroz eta jauzi energetiko handiagoa sortuz beira trantsizio
tenperatura gainditzeko (goranzko geziez nabarmendua).
Beste aldetik, zahartze denbora aurrera doan heinean beira trantsizio tenperaturaren igoera bat
nabaritzen da sistema guztietan (marra etenaz adierazia). PLLA hutsak Tg=51ºC balioa dauka
zahartu gabe dagoenean eta 57ºC-ra igotzen da 5 egunen buruan. 30 eguneko zahartze fisikoa
pairatu duen PLLA+%10 BaSO4 laginean 62ºC-rainoko igoera neurtu da.
Horrez gain, partikulen presentziak kristaltze dinamikan du eragina, partikula kopurua handitu
ahala areagotzen delarik. Hotz kristaltzea tenperatura baxuagotan hasten da eta tenperatura altuko
kristaltze fenomenoa agertzen da (beheranzko geziez nabarmendua).

1. irudia. DSC beroketa kurbak. Izendapena: [LA=PLLA]_[part. % pisuan]_[zahartze denbora egunetan]

Laginen kristalinitate maila 1 ekuazioa erabiliz kalkulatu da eta populazio osoa %5-10 arteko
kristalinitate mailan aurkitzen dela ikusi da. ꭓc, m, c1 eta c2 kristalinitate maila, urtze
entalpia, hotzeko kristaltzearen entalpia eta goi tenperaturako kristaltzearen entalpia balio
esperimentalak dira, hurrenez hurren.
.
1.

(1)

taula. DSC kurbetatik kalkulatutako kristalinitate mailak. Izendapena: [LA=PLLA]_[part. % pisuan]

ꭓc (%)
5.12
7.30
5.64
7.70
6.48

Lagina
LA
LA_%0.5
LA_%1
LA_%5
LA_%10
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3.2 Karakterizazio mekanikoa
Portaera mekanikoa tentsio deformazio kurbak aztertuz karakterizatu da eta emaitza
esanguratsuenak 2 irudian irudikatu dira. Partikula kopurua handitzen doan heinean isurpen tentsio
baxuagoa behar da materiala zonalde plastikoan sar dadin, 2b irudian ikusten den bezala. 66 MPaeko isurpen tentsioa du PLLA hutsak eta 58 MPa inguruko balioetara jaisten da partikula kopurua
pisuan %10 denean.
Modulu elastikoan aldaketa esanguratsuak nabaritu ahal izateko partikula kantitate altuagoak
dira beharrezkoak. 2c irudian ikus daiteke pisuan %5 eta 10 partikula kantitateko laginetan dela
zurruntzea estatistikoki esanguratsua.

2. irudia. a) Tentsio deformazio kurbak. b) Isurpen tentsioa. c) Modulu elastikoa. Izendapena: [LA=PLLA]_[part. %
pisuan]_[zahartze denbora egunetan]; (**p < 0.002,***p < 0.0002, ****p < 0.0001).

BaSO4-aren presentziak portaera harikorra zahartze denbora luzeagoetan mantentzen du eta
atzerapen denbora hau handituz doa partikula kopurua handitu ahala. Adibidez, 2a irudiko tentsiodeformazio kurbetan ikus daiteke PLLA-ren portaera hauskorra, 5 eta 30 eguneko zahartzea jasan
duten BaSO4-dun PLLA konposatuaren laginen portaera harikorraz alderatuta. Bien bitartean,
pisuan %1-ko partikula kantitatea duten laginek jada portaera hauskorra erakusten dute 30 eguneko
zahartze denbora berean.
Tentsio-deformazio kurbaren forman erreparatuz, ikus daiteke aldaketa bat ematen dela zeinak
laginak saiakuntzan xurgatzen duen energia mailan eragiten duen. 3 irudian aztertzen dira datuok.
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3. irudia. Energia xurgapenaren eboluzioa zahartze denboran zehar. Izendapena: [LA=PLLA]_[part. % pisuan]

Partikula gehikuntzak laginek harikortasun mekanismoa aktibatzeko xurgatzen duten energia
kantitatea areagotzen du. 3 irudian erreferentzia bezala PLLA hutsaren saiakuntzetan neurtutako
haustura energia maila irudikatu da marra etenekin. Aktibazio energia tentsio deformazio kurba
azpiko azalera neurtuz kalkulatzen da, 3 irudiko eranskinean ageri den bezala.
Zahartze denbora luzatu ahala, xurgaturiko energia kantitatea handituz doa eta portaera
hauskorra erakusten hasten diren laginen kasuan, hausturako xurgatze-energia altuagoetara iristeko
gai dira. 4 J/cm3 inguru xurgatzetik pisuan %10 partikuladun laginek 5 J/cm3 xurgatzera pasa dira,
pisuan %0.5 partikuladunak berriz 7 J/cm3-ko langara iristen dira. Hau honela izanik, pisuan %10
BaSO4 duen sistema da zahartze denbora luzetara portaera harikorra eta zailtasun altua mantentzen
duen sistema bakarra, aktibazio energia maila baxua mantenduz.
4. Ondorioak
Lan honetan PLLA polimero hutsari BaSO4 gehitzeak dakarren eragina aztertu da, sistemaren
propietateek zahartze denborarekiko aurkezten duten eboluzioa ikertuz.
DSC saiakuntza bidez neurturiko emaitzetan partikulen eta matrize polimerikoaren arteko
elkarreraginaren efektu adierazgarriak ikus daitezke, kateek aurkezten duten kristaltze dinamika
aldatzen baita partikulen gehikuntzaz. Era berean, zahartze fisikoa sistema konposatuetan PLLA
hutsean bezala gertatzen dela egiaztatzen da.
Zailtasun altuko material konposatuaren propietate mekanikoak aztertzean modulu elastikoaren
igoera bat lortu dela ikusi da, partikula eta matrizearen arteko interfase egokia bermatu izanaren
adierazlea. Isurpen tentsioaren jaitsiera interfase honen deuseztapenari dagokio, desitsaste
(debonding) mekanismoak abiarazten baitu tentsio maila baxuagoetan materialaren isurpena 5.
Zahartze fisikoak, ordea, eragina du propietateetan. Beira egoeran dagoen matrizeko kate
polimerikoak energia maila sakonagora doaz etengabean, honela, sistemaren aktibazio energiatik
urruntzean polimeroa hauskortu egiten da6. Partikulen gehikuntzak beharrezko energia xurgapena
bermatzen dio hein batean, baina, partikula kopurua ez bada nahikoa zahartzearen hauskortasunak
gain hartzen du.
Ondorioz, partikula kopuru altuko sistemetan zahartze fisikoak propietate mekanikoetan duen
eragina atzeratzea lortzen dela ikusten da, harikortasuna denbora luzetara mantenduz eta
harikortasuna ahalbidetzen duen mekanismoa maila energetiko baxuagoetan aktibatuz.
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5. Eskerrak
Autoreek finantziazioagatik eskertza adierazten diote Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako
Unibertsitate eta Ikerkuntzako Sailari (GIC IT-927-16) eta Espainiar Gobernuari MICINN
(106236GB I00/AEI/10.13039/501100011033), eta Eusko Jaurlaritzari X.L.-ren doktoratu aurreko
programaren dirulaguntzagatik.
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Gako-hitzak: elastomero magnetoerreologikoak, karakterizazioa, modelizazioa.
Laburpena. Elastomero magnetoerreologikoak (EMR) material interesgarriak dira kontrol
aktibodun gailuak diseinatzeko. Elastomeroz eta partikula ferromagnetikoez osaturiko material hauek
zurruntasuna areagotu dezakete eremu magnetiko bat ezartzen zaienean. Efektu hau nabariagoa da
materialaren barne dauden partikulak eremu magnetikoaren norabidean lerrokatuta badaude
(anisotropo), era homogeneo batean sakabanatuta badaude baino (isotropo). Ikerketa honetan,
silikonaz eta burdin karbonil partikulez osatutako EMR isotropo eta anisotropoak fabrikatu eta
entseatu dira. Efektu magnetosentikorra aztertzeko eremu magnetikoa aplikatzeko gailu bat diseinatu
eta fabrikatu da. Elektroiman honek 1 T-ko intentsitate magnetikoko eremua aplikatzea ahalbidetzen
du entsegu estatiko zein dinamikoak egiten diren heinean. Gainera, modelo konstitutibo bat garatu da
material magnetoerreologiko hauen portaera adierazteko. Modelo honek elastomeroen modulu
dinamikoak anplitude, frekuentzia eta eremu magnetikoarekiko duen menpekotasuna irudikatu
dezake. Karakterizazio-entseguetan lortutako emaitzak erabiliz, modeloaren parametroak doitu dira.
1. Sarrera
Material magnetoerreologikoak, base elastomeriko eta partikula ferromagnetikoez osatutako
material adimendun mota bat dira1. Material hauek zurruntasuna areagotzeko ahalmena dute eremu
magnetiko baten menpe. Propietate honi efektu magnetosentikor (MS) izenez ezagutzen zaio, eta
guztiz kontrolagarria, bat-batekoa eta itzulgarria da2. Efektu hau materialaren barne dauden partikulen
interakzio magnetikoari esker lortzen da. Material hauek bi motatan klasifikatu daitezke: partikulak
era homogeneoan sakabanatuta badaude isotropoak dira. Bestalde, materialaren fabrikazio-prozesuan
eremu magnetiko bat aplikatuz gero, partikulak eremu honen norabidean lerrokatuko dira. Honela,
material hauen propietate magnetosentikorra areagotzen da norabide zehatz batean, eta honi,
anisotropo deritzo.
Beraz, propietate hauei esker, elastomero magnetoerreologikoek (EMR) potentzial handia dute
ingeniaritza arloan, adibidez bibrazioen isolamenduan edota bibrazio-xurgagailuetan2. Azken
hamarkadetan hainbat ikerketa egin dira material magnetoerreologikoen arloan, hauen karakterizazio
eta modelizazioan batez ere (gehienbat ebakidura moduan, oso gutxi konpresio moduan). Oraingoz,
oso ikerketa gutxi burutu dira material hauekin aplikazio errealak lantzeko.
Ikerketa honen helburua mota ezberdinetako elastomero magnetoerreologikoak fabrikatu eta
konpresio moduan karakterizatzea da. Karakterizazio hau, estatikoki zein dinamikoki (300 Hz-ta
iritsiz) egingo da, eremu magnetikoa aplikatzen den heinean. Modu honetan material hauen efektu
magnetosentikorra aztertzea eta kuantifikatzea du xede ikerketa honek.
Bestalde, modelo konstitutibo bat garatu da material magnetoerreologiko hauen portaera
adierazteko. Modelo honek EMRen modulu dinamikoak anplitude, frekuentzia eta eremu
magnetikoarekiko duen menpekotasuna irudikatu dezake. Karakterizazio-entseguetan lortutako
emaitzak erabiliz, modeloaren parametroak doitu dira.
76

2. Metodo esperimentala
2.1. Materialak
Lan honetan elastomero magnetoerreologiko laginak prestatzeko silikona erabili da oinarri
material moduan. Silikona honek Shore A 40-ko gogortasuna du eta bi materialez osatuta dago:
Silikona basea eta katalizatzailea, 100:10 pisu ratioarekin. Silikonari 10µm diametroko burdin
karbonil partikulak (BKP) gehitu zaizkio. Burdin karbonila Umicore enpresak hornitu du, eta
bolumen portzentai ezberdinak erabili dira laginak prestatzeko: % 10, % 20, % 30 eta % 40.
Fabrikazio-prozesua materialen nahasketarekin hasi da. Ondoren, huts-makina erabili da
nahasketan sortu diren aire burbuilak kentzeko. Metakrilatoz egindako moldeetan irauli da nahaskia
eta 40°Ctan eduki da 6 orduz. Lagin anisotropoak eratzearren, 500 mT-ko eremu magnetikoa aplikatu
da materialaren bulkanizazio prozesuan. Ikerketa honetarako 40𝑥40𝑥8 mm3 ko laginak fabrikatu dira
(ikus 1(a). Irudia). 1.(b) eta 1.(c) irudian ikus daitekeen moduan, lagin isotropo eta anisotroporen
artean ezberdintasuna nabaria da, azken honetan partikulen lerrokatzea argi adierazten da eta.
Partikulak aplikatutako eremu magnetikoaren norabidean lerrokatzen dira.

(a)

(b)

(c)

1. Irudia. (a) EMR lagina. (b) % 10 EMR isotropoaren SEM irudia. (c) % 30 EMR anisotropoaren SEM irudia.

2.2. Elektroimanaren diseinua
EMR karakterizazio dinamikoa egiteko elektroiman bat diseinatu da, eta honek indar mekanikoa
eta eremu magnetikoa norabide berdinean aplikatzea ahalbidetzen du. Horretarako, zirkuitu itxia duen
diseinua garatu da, polo finko eta mugikorrekin entsegu makinan muntatu ahal izateko. Elektroiman
honek bi haril ditu (1600 espira bakoitzak) eta 1 T-ko indukzio magnetikoa eragin dezake 8 mm-ko
aire tartean. Pieza guztiak altzairuz egin dira iragazkortasun magnetiko ona bermatzeko (2. Irudia).

2. irudia. Elektroimanaren eskema: (1) polo mugikorra, (2) tapa, (3) armadura, (4) harilak, (5) polo finkoa, (6) EMR.

2.3. Entsegu-prozesua
Konpresio-entseguak egiteko INSTRON MHF25 makina erabili da (ikus 3(a) irudia). Bertan,
espezifikoki diseinaturiko elektroimana muntatu da 3(b). irudian ikus daitekeen moduan.
Elektroimana tinko eusteko 3D inprimagailuarekin euskarriak fabrikatu dira. Euskarri hauek,
elektroimana eusteaz gain, bere posizio zentratuan mantentzen dute entsegu dinamikoak egiterakoan.
INSTRON makinak laginean eragiten den desplazamendua kontrolatzen du, eta indarra polo finkoa
eusten den lekuan dagoen sentsoreak neurtzen du. Era honetan, EMR isotropo eta anisotropoen
tentsio-deformazio propietateak ikertu dira.
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(a)

(b)

3. irudia. (a) INSTRON MHF25. (b) Elektroimana.

Entsegu estatikoak burutzeko EMR laginei % 20ko deformazioa eragin zaie 10 mm/min -ko
abiaduran. Tentsio uniaxiala bermatzearren, laginak labainarazi dira silikona olioarekin. Laginak
lubrifikatuko ez balira, upel-efektua gertatuko litzateke hauek deformatzerakoan. Entsegu
dinamikoetan berriz % 20ko deformazio-egokitzea aplikatu da, eta EMR isotropo eta anisotropoak
eszitazio-anplitude, eszitazio-frekuentzia eta intentsitate magnetiko ezberdinetan aztertu dira. 1.
taulan ageri da entsegu dinamikoen laburpena.
1. taula. Entsegu dinamikoen ezaugarriak.
Testa
DYN 1
DYN 2
DYN 3
DYN 4

Deformazio-egokitzea
% 20
% 20
% 20
% 20

Eszitazio-anplitudea
0,100 mm (% 1,25)
0,075 mm (% 0,9)
0,050 mm (% 0,6)
0,025 mm (% 0,3)

Frekuentzia-tartea
10 – 200 Hz
10 – 200 Hz
10 – 300 Hz
10 – 300 Hz

3. Entseguen emaitzak
3.1. Entsegu estatikoak
Entsegu estatikoetan lortutako tentsio-deformazio kurbak erabiliz, Young-en modulua identifikatu
da lagin bakoitzarentzat (4.(a) eta 4.(b) irudiak). Argi ikus daiteke nola, eremu magnetikoaren
intentsitatea areagotzen den heinean, Young-en modulua geroz eta altuagoa da, lagin isotropo zein
anisotropoentzat. Aldi berean, laginen burdin-partikula kantitateak eragina du moduluan: geroz eta
partikula gehiago eduki materiala zurrunagoa da eta efektu magnetosentikorra nabariagoa. Zehazki,
%40-60 inguruko MS efektua nabari da. Azkenik, lagin anisotropoek Young-en modulu altuagoa dute
isotropoek baino.
(b)

(a)

4. irudia. Young-en Moduluaren magnetosentikortasuna: a) lagin isotropoak eta b) lagin anisotropoak.
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3.2. Entsegu dinamikoak
Entsegu dinamikoetan lortutako emaitzak 5-6 irudietan ageri dira. Gehiegi ez luzatzearren % 30
isotropo eta anisotropo laginen emaitzak bakarrik azalduko dira, hauek baitira MS efektu nabariena
dutenak (% 40eko laginak asetu egiten dira). Elastomeroen ezaugarrietako bat frekuentziarekiko
menpekotasuna da: eszitazio-frekuentzia areagotzen den heinean zurruntasuna areagotu egiten da.
Aldi berean, eszitazio-anplitudearekiko dependentzia nabaria da: modulu dinamikoa handitu egiten
da anplitudea txikitzerakoan. Azkenik, eremu magnetikoaren intentsitatea areagotzen bada
materialaren zurruntasuna handitzen da. Baina badirudi, efektu honek asetasun-puntu bat duela, 3 A
eta 5 A-en emaitzak ez baitira oso ezberdinak. MS efektuak ez du frekuentziarekiko menpekotasunik,
baina bai eszitazio-anplitudearekiko. Burdin-partikula kantitateak MS efektua areagotzen du, eta
partikula hauek lerrokatuz gero, efektua oraindik eta nabariagoa da. Bataz beste, zurruntasuna % 10
areagotzen da % 30 BKP lagin isotropoetan, eta % 20 lagin anisotropoetan.

(a)

(b)

(c)

(d)

5. irudia. % 30 BKP lagin isotropoa. Eremu magnetikoaren efektua modulu dinamikoaren magnitude eta angeluan, hainbat

eszitazio-anplitudeetarako: (a) 0,1 mm, (b) 0,075 mm, (c) 0,050 mm, (d) 0,025 mm.

(a)
(b)
(c)
(d)
6. irudia. % 30 BKP lagin anisotropoa. Eremu magnetikoaren efektua modulu dinamikoaren magnitude eta angeluan,
hainbat eszitazio-anplitudeetarako: (a) 0,1 mm, (b) 0,075 mm, (c) 0,050 mm, (d) 0,025 mm.

4. Modelizazioa
4.1. Modelo orokorra
EMRak material biskoelastikoak dira, eta beraz, portaera elastikoa eta likatsua batera agertzen dute
deformazioa jasaterakoan. Material hauek hainbat faktoreekiko menpekotasuna ageri dute, hala nola,
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frekuentzia eta deformazio-anplitudea3. Dependentzia ezberdinak adierazteko, lan honetan erabili den
modelo konstitutiboa hiru elementuz osatuta dago (ikus 7. Irudia).

7. irudia. EMRaren modelo konstitutiboa.

Lehenik eta behin, indar elastikoa zehazteko Hooke-n legea erabili da:
Felas = - k · ∆x.

(1)

Frekuentziarekiko menpekotasuna pot element-aren bidez adierazten da, deribatu frakzionalak
erabiliz. Material biskoelastikoetan, tentsioa momentuko deformazioaren eta aurretiko
deformazioaren arabera adierazten da3. Efektu hau kontuan izateko, lan honetan, Riemann-Liouville
konboluzio integrala erabili da
1

d

t f(τ)

Dα f(t)= Γ(1-α) · dt · ∫0 (t-τ)α dτ,

(2)

non deribazioaren ordena α∈[0,1] eta indar biskoelastikoa beraz:
Fbisk = b · Dα(x(t)).

(3)

Amaitzeko, marruskadura elementuak materialaren anplitude dependentzia jasotzen du. Berg-en
marruskadura modeloa erabili da, parametro gutxi behar dituenez, emaitza esperimentalekin bat
egiteko erraza dena3. Marruskadura indarra honela definitzen da:
Ffr = Ffr.s +

x(t)-xs
Ffr.s
)±(x(t)-xs )
x2 (1Ffr.max

(Ffr.max ±Ffr.s ),

(4)

non Ffr.max marruskadura indar maximoa da eta x2 indar honen erdia lortzeko behar den
desplazamendua da. Ffr.s eta xs ziklo bakoitzeko hasierako indar eta desplazamenduak dira hurrenez
hurren. Beraz, hiru indarrak baturik material hauen indar-deformazio egoera lortu daiteke:
Ftotala = Felas + Fbisk + Ffr.

(5)

4.2. Magnetosentikortasun modeloa
EMRen magnetosentikortasuna modelatzeko, ikerketa honetan Lejon eta Kari5-ren lana hartu da
erreferentzia moduan. Lan honetan EMRak esperimentalki aztertu dira ebakidura moduan eta
magnetosentikortasuna modelatu da, hainbat ondorio interesgarrirekin.
Lehenik, frekuentzia konstante mantentzen bada, eremu magnetikoaren eta anplitude
menpekotasunaren arteko lotura nabaria ageri da. Bigarren, eszitazio-anplitudea konstante
mantentzen bada, modulu dinamikoaren magnitudeak ez du jokaera aldakorrik ageri eremu
magnetikoa ezartzean. Azkenik, galera-faktoreak, ez du fluktuaziorik ageri eremu magnetiko
ezberdinetan. Beraz, marruskadura elementuak duen magnetosentikortasuna orekatzeko modulu
elastikoak ere behar du izan eremu magnetikoarekiko menpekotasuna. Menpekotasun hauek era
koadratikoan ageri dira eremu magnetikoarekiko6:
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k = k0 · (1+δ1(M/Ms)2),

(6)

Ffr.max = Ffr.max,0 · (1+δ2(M/Ms)2),

(7)

x2 = x2,0 / (1+δ3(M/Ms)2).

(8)

non k0, Ffr.max,0 eta x2,0 eremu magnetiko gabeko parametroak dira. M eta Ms eremu magnetikoaren
intentsitatea eta asetasun intentsitate dira hurrenez hurren. Azkenik, δ1, δ2 eta δ3 materialaren
konstanteak dira, eta esperimentalki zehaztu behar dira hauen balioak.
4.3 Parametroen doikuntza-metodoa
Azaldu den modeloaren parametroak bilatzeko, karratu txikienen bidezko doikuntza-metodo ezlineala erabili da. Doikuntzaren adibide bat azaltzen da 8. irudian.

(a)
(b)
(c)
(d)
8. irudia. % 30 BKP lagin isotropoa. Konpresio modulu dinamikoaren balio esperimental eta teorikoa, hainbat eszitazioanplitudeetarako eta intentsitate magnetikoetarako: (a) 0,1 mm, (b) 0,075 mm, (c) 0,050 mm, (d) 0,025 mm.

4. Ondorioak
Lan honetan EMRak fabrikatu dira burdin-hauts portzentai ezberdinetan. Lagin isotropoaz gain
anisotropoak ere fabrikatu dira elektroimana erabiliaz. Material hauek konpresio moduan aztertu dira
entsegu estatiko zein dinamikoetan, eta eremu magnetikoa ezarriaz beraien efektu magnetosentikorra
ikertu da. Bataz beste, % 40-60-ko efektuak neurtu dira entsegu estatikoetan eta % 10-20ko
zurruntasun areagotzea berriz dinamikoetan. Azkenik, modelo teorikoa garatu da elastomero
magnetoerreologikoen jokaera adierazteko. Modelo honek, material hauen frekuentziarekiko,
anplitudearekiko eta eremu magnetikoarekiko menpekotasuna jasotzen du.
5. Eskerrak
Eusko Jaurlaritzari eskerrak Bikaintek programatik jasotako dirulaguntzagatik. Era berean,
ikerketa hau Orona EIC taldeak babestuta dago.
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Gako-hitzak: Fabrikazio gehigarria, Ekonomia Zirkularra, Plastikoak.
Laburpena. Plastikoen jasangarritasuna kolokan jartzen dituzten bi aldagai nagusiak petrolioiturrien agortzea eta plastiko-zaborrak sortzen dituen kutsadura dira. Ahalegin handiak egin dira
birziklapena bultzatzeko, baina azken urteetan ikuspegi zabalago bat behar dela aldarrikatzen duen
ekonomia zirkularrak beste estrategia batzuk ere proposatzen ditu. Plastikoen fabrikazio gehigarria
teknologia disruptibo bat da, eta ekonomia-eredu berriaren helburuak gauzatzeko gakoa izan daiteke,
besteak beste produktuak “desmaterializatzeko”, produktuen bizi-iraupena luzatzeko, banatze-sarea
sinplifikatzeko eta birziklapen-tasa hobetzeko gai delako.
1. Sarrera
Mundua larrialdi klimatiko baten aurrean aurkitzen da1; gaur egungo kontsumo-ohiturek behar
dituzten baliabide naturalen ustiapenak zein zabor-fluxuek Lurra-planeta ekosistemaren mugak
gainditu dituzte. Etorkizunerako aurreikuspenek arazoa areagotu daitekeela diote, patroi kontsumista
jasanezin honetan sartzen ari den biztanleria kopurua etengabe gora bait doa. Erronka honi aurre
egiteko ekonomia zirkularraren printzipioak aplikatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute
zientzialariek zein agintari askok. Ekonomia zirkularraren oinarrizko kontzeptua hazkunde
ekonomikoa eta baliabide naturalen ustiapena bereiztea da2; kontsumo modelo lineala (ustiatuekoiztu-bota) alde batera utzi eta kontsumo/ekoizpen lazo itxi bat ezarriz, zeinetan lehentasuna
lehengai-kontsumoa murriztea eta produktuaren bizi-iraupena luzatzea den, eta azken postuan
birziklapen-tasa handitzea legokeen.
Plastikoen kasuan, nahiz eta gizarteari ekarpen handiak egin, adibidez garraiobideen efizientzia
energetikoa hobetuz edo jakien kontserbazioa luzatuz, petrolio-iturriekiko mendekotasuna eta
plastiko-zaborrak sortzen dituen kutsadura puntako arazoak bihurtu dira. Ellen MacArthur
Foundation-ak argitaratu duen “The New Economy of Plastics”3 txostenean mundu mailan ekoizten
diren plastikozko ontzien %14 bakarrik birziklatzen da, beste %14a konbustiorako bideratzen da,
baina gainontzeko %40 zabortegira doa, eta beste %32 ekosistemara isurtzen da inongo kontrolik
gabe. Ozeanotan dauden bost plastikozko zabor-irlak edo mikroplastikoak kate trofikoan sartu izana
arazo hauen bi adierazle garbiak dira4. Beraz, birziklapenetik haratago doan ekonomia zirkularraren
printzipioak aplikatu behar zaizkie plastikoei jasangarritasuna hobetzeko.
Industria 4.0 iraultzan gakoa den fabrikazio gehigarriak ekonomia zirkularra bultzatzeko
potentzial handia duela nabarmendu da ikerketa lan askotan5-10. Globalizazioak eta bizi-mailaren
hobekuntzak ekoizle-kontsumitzaile harremana errotik aldatu dute, besteak beste serbitizazioari,
produktuen pertsonalizazioari edo erabiltzailearen ahalduntzeari erantzun behar zaielako. Enpresek
orain arteko eskala-ekonomia alde batera utzi, eta unitate-ekonomiara egokitu behar dute6. Fabrikazio
gehigarriak, teknologia digitala den heinean, erronka berri honi erantzun diezaioke7. Lan honetako
hausnarketa material-estrusio teknologian zentratuko da.
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2. Fabrikazio gehigarria eta plastikoen ekonomia zirkularra
Ekonomia zirkularraren printzipioak eta fabrikazio gehigarriak dituen abantailak kontutan
harturik, jasangarritasuna bizi-zikloko lau etapatatik bultza daiteke; produktuak “desmaterializatuz”,
produktuen bizi-iraupena luzatuz, banatze sarea sinplifikatuz eta birziklapen-tasa hobetuz.
Ondorengo ataletan kasu bakoitzaren garapena azaltzen da.
2.1. Produktuen “desmaterializazioa”
Edozein produktu ekoizteko behar den material-kopurua murrizteak jasangarritasuna hobetzen
du8. Alde batetik lehengai gutxiago erabiltzen da, baina ekoizteko behar den energia kopurua ere
murrizten da, erabilpen fasean efizientzia hobetu dezake, eta azkenik, produktuak bizi-iraupena
agortzen duenean, zabor kopurura txikiagoa da. Gaur egun produktuak diseinatzeko batez ere
elementu finitutan oinarrituriko simulazioak egiten dira, eta soluzioa pertsonaren esperientzia edo
sormenaren menpe dagoenez, optimotik urrun daude. Optimizazio topologikoak, diseinu-espazio
jakin baten baitan, karga-sistema bati erantzuteko behar den material-kantitate txikiena espazioan
nola banatu behar den ematen du. Optimizazio topologikoak proposatzen dituen diseinuek oso
geometria konplexuak dituzte, eta fabrikazio-teknologia konbentzionalentzako ezinezkoak dira
askotan, baina ez fabrikazio gehigarriarentzako. Izan ere, fabrikazio gehigarrian geometria
konplexutasuna eta kostearen arteko proportzionaltasun zuzenik ez dago. Beraz, bi teknologia berri
hauen konbinazioak produktuaren “desmaterializazioa” estandar altuagotara eraman dezake.
Bestalde, fabrikazio gehigarriak molde beharrik ez duenez, diseinuak etengabe alda daitezke diseinu
hobekuntzak aldiro eginez.
2.2. Banatze sarea sinplifikatu
Egun nagusia den eskala-ekonomian, fabrikazioa ekoizpen-gune handietan zentralizatzen da, eta
produktuek garraio-sistema luze eta konplexu bat behar dute kontsumitzailea dagoen tokira iristeko.
Fabrikazio gehigarriak aukera jasangarriago bat eskaintzen du9.
Fabrikazio gehigarria, bere izaera digitalari esker, dagoen fabrikazio-teknologia malguena da,
produktua CAD-3D fitxategitik zuzenean fabrikatzen bai da. Bestalde, produktu bat ekoiztetik bestera
pasatzeak ez du makinaren doikuntza beharrik. Ondorioz, “unitate bakarreko fabrikazio-sortak”
errentagarri egiteko aukera ematen du eta fabrikazio banatua ahalbidetzen du. Modelo honetan,
produktu fisikoak garraiatu beharrean, produktuaren fitxategi digitalak bidaltzen dira bezerotik gertu
dagoen makina batean ekoiztu ahal izateko. Beraz, garraiobide fisikoak minimora murrizten dira eta
ingurugiroari eginiko kaltea murrizten da. Bestalde, bitartekari kopurua txikitzen da eta produktu
fisikorik ez dagoenez, zerga gutxiago ordaintzen da mugetan, kostea txikituz. Momentuz 3D
inprimagailuak alokatzen dituzten enpresa gutxi daude, baino 3D Hubs bezalako plataformek aukera
interesgarriak ematen dituzte ekoizpen banatu modelo honekin lan egiteko. Ala ere, UPS edo La Poste
banaketa-enpresa handiak zerbitzu-mota hau emateko prestatzen hasi dira.
2.3. Produktuen bizi-iraupena luzatu
Fabrikazio gehigarriak produktuaren bizi-iraupena luzatzeari egiten dion ekarpena hiru ardatzetan
oinarritzen da; produktuaren efizientzia hobetzea, erabiltzailearen asetze-maila hobetzea eta
konponketa errazte.
Fabrikazio gehigarriaren diseinu-askatasunak funtzio-integrazio maila altuko produktuak
diseinatzeko aukera ematen du7. Pieza multzoa pieza bakar batengatik ordezkatzerakoan, egiturako
puntu ahulak diren loturak saihestu egiten dira, produktuaren fidagarritasuna handitzen delarik eta
ondorioz bizi iraupena luzatzen da.
Kontsumo-gizartean, sarritan, produktua funtzionaltasun galeragatik baino arrazoi
psikologikoengatik baztertzen da. Horregatik, fabrikazio gehigarria teknologia guztiz digitala denez,
erabiltzailea sormen prozesuko aktore aktibo bat bihur daiteke, lortutako produktuen pertsonalizazio
maila handituz, eta diseinua jasangarriagoa eginez. Are gehiago, fabrikazio deszentralizatu
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daitekenez, erabiltzaileak bere produktua ekoiztu dezake, “prosumer” bihurtuz eta produktuarekiko
duen lotura estutuz10.
Ekonomia zirkularrak sisteman ahalik eta baliabide berri gutxien sartzea du helburu. Beraz, Stahelek postulatu zuen “Inertzia Printzipioa”11 betetzea ezinbestekoa da, eta printzipioak horrela dio, “ez
konpondu hautsita ez dagoena, ez birfabrikatu konpondu daitekeena, ordezkatu edo birziklatu ahal
den zatirik txikiena produktuaren balio ekonomiko eta teknikoa maila altuenean mantentzeko”.
Fabrikazio gehigarrian oinarrituriko konponketak aukera berriak irekitzen ditu12. Konponketa pieza
estandarrekin egin ordez konponketa piezaren diseinua kasu bakoitzera egokitu daiteke, materiala
aurreztuz eta zabor kopurua murriztuz. Bestalde, gaur egungo ordezko piezak biltegi zentralizatutan
egoten dira, beharren arabera banatzen direlarik. Fabrikazio gehigarriari esker, ordezko piezak
digitalki gorde daitezke eta behar den tokira bidali bertan ekoizteko.
2.4. Birziklapen-tasa handitu
Birziklatutako plastikoa ohiko-fabrikazio prozesutarako prestatu behar denean, zaborra banatzeko,
garbitzeko eta berrizteko dagoen margen ekonomikoa txikia da, kalitatea bermatzea zaila delarik.
Ondorioz, birziklatutako plastikoen erabilpenak jatorrizko plastikoarenak baino maila baxuagokoak
izaten dira. Plastikoaren estrusio bidezko fabrikazio gehigarrian erabiltzen den filamentuak ohiko
prozesuetan erabiltzen diren lehengaiak baino garestiagoak dira, beraz margen handiagoa da
kalitatezko tratamenduak erabiltzeko, eta birziklatutako plastikoak balio erantsi handiagoko
aplikaziotan erabiltzeko aukera zabaltzen da.
Bestalde, ekoizpenarekin gertatzen den bezala, birziklatzea zentralizatutako tratamendu planta
handietan egiten da ere. Ondorioz, askotan ez da mesedegarria ez ekonomiaren ikuspuntutik, ez eta
ingurumenaren ikuspegitik ere. Fabrikazio gehigarriari ezker tratamendua lokalki egin daiteke13,
beharrezkoa den garraio-energia kontsumoa murriztuz. Lokalki birziklatzean, zabor kopuru
txikiagoekin lan egin daiteke, jatorrizko zaborraren kalitatea hobea delarik. PET14 eta PE15 plastikoak
lokalki birziklatzea eta fabrikazio gehigarrirako filamentua ekoiztea ekonomia zirkularraren
printzipioekin bat datorrela frogatu da.
4. Ondorioak
Larrialdi klimatikoari aurre egiteko teknologia berriak behar dira, eta fabrikazio gehigarriak
ekonomia zirkularraren helburu desberdinak lortzen lagundu dezake:
1. Produktu hobeak diseina daitezke, geometria-askatasunak optimizazio topologikoak
proposatutako diseinu konplexuak fabrika bait ditzake. Material gutxiago erabiltzeak
lehengaien kontsumoa txikitu, erabilpen-fasean efizientzia hobetu eta bizi-erabilgarria
bukatzen denean zabor-kopuru gutxiago sortzen du.
2. Banaketa-sare sinpleagoak erabil daitezke; gaur egungo ereduan lehengaiek eta produktuek
bidai luzeak egin behar dituzte fabrikazio zentralizatua dagoen tokietatik erabiltzailea
dagoenera. Fabrikazio gehigarriak, prozesu digitala den heinean, “unitate bakarreko
fabrikazio-sortak” ekoiztu ditzake erabiltzailetik gertu eta malgutasun osoz. Produktu fisikoak
garraiatzetik fitxategi digitalak garraiatzera pasa daiteke.
3. Produktuaren bizi iraupena luzatzen laguntzen duten abantailak ere baditu. Alde batetik,
erabiltzailea sormen zein ekoizpen fasetan aktiboki parte hartu dezake, pertsonalizazio-maila
gorena lortuz, produktua eta erabiltzailearen arteko lotura indartuz eta behar baino lehenago
baztertzea saihestuz.
4. Birziklatzean ere aukera berriak eskaintzen ditu. Alde batetik fabrikazio gehigarrian erabiltzen
den filamentua ohiko-fabrikazio prozesutan erabiltzen dena baino garestiago saltzen da, beraz
tratamendu hobeak erabil daitezke. Bestalde, birziklatzea lokalki filamentua ekoiztera
bideratzen bada, onura ekonomiko eta ingurugiroa gehiago babestea lortzen da.
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Azterketa honek agerian utzi du fabrikazio gehigarriak plastikoen ekonomia zirkularra bultzatzeko
duen potentziala. Hala ere, bere osotasunean garatu ahal izateko, estrategia ez da fabrikazio
gehigarrira soilik mugatu behar. Ekoizpen modelo berriak, bezeroaren partehartze aktiboa
bultzatzeko ohiturak edo zerbitzu berriak ere garatu behar dira.
5. Eskerrak
Eusko Jaurlaritzari eskarrak eman nahi dizkiogu lan hau egiteko bideratutako dirulaguntzarengatik
(IT883-16).
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Laburpena. Gaur egun energia metatze sistemek garrantzi handia dute, batez ere
industria arloan. Are gehiago, europar batzordeak 2050. urtera begira hartutako
deskarbonizazio prozesurako konpromezuak direla eta. Horretarako kandidatua den
energia metatze teknologia bat inertzia-bolante sistema da, besteak beste, energia
espezifiko handia eta % 90 -eko efizientzia izatera iritsi ahal delako.
Ikerketa lan honetan, konpositezko inertzia-bolante azkar eta arin baten diseinu
berritzaileak aztertzen dira, inertzia-bolantearen efizientzian eragin zuzena duten bi
aldagaietan bide berriak aztertuz: materialaren erresistentzia espezifikoa (𝜎max/𝜌) eta
koefiziente geometrikoa (K). Fabrikazio gehigarriak (“additive manufacturing”) zuntzjarraizko konpositeen arkitektura berriak ahalbidetzen ditu, tokian-tokiko tentsio egoerara
hobeto egokituz, orientazio ez-konbentzionalak erabiliz. Bestalde, optimizazio
topologikoak proposatzen dituen geometria konplexuagoak fabrika daitezke, K
koefiziente altuagoak lortuz.
Aztertu diren diseinu aukera guztietatik, emaitza onena eman duen soluzioa 11 Wh/kgrainoko energia espezifikoa metatzera iritsi da. Izan ere, fabrikazio gehigarriaren garapen
berriek zuntz-edukia handitzeko aukera ematen dutenez, emaitza hobeagoak lortuko
direla espero da.
1. Sarrera eta arloko egoera
Gaur egun energia metatze sistemek garrantzi handia dute, batez ere industria arloan,
prozesu industrialak era arduratsuan kudeatzeko aukera ematen baitute. Are gehiago,
europar batzordeak 2050. urtera begira hartutako deskarbonizazio prozesurako
konpromezuak direla eta1.
Energia-metatze sistema efizienteen arloan bi erronka nagusi dihardute gaur egun, non
potentzia espezifiko altu edota autonomia altuko baterien beharra dagoen. Epe motzeko
energia-deskargak behar diren aplikazioetan, bateria mekaniko edo zinetikoetan
oinarritutako energia-metatze sistemak (ia mantentze-lanik behar ez dituztenak eta % 90
-eko efizientzia izatera iritsi ahal direnak) kandidatu zuzenak dira.
Inertzia-bolante sistemek bizitza ziklo oso altua, potentzia espezifiko altua eta baita
birziklatu edo erreparatzeko aukera eskaintzen dute. Horregatik eta beste abantailengatik,
etorkizun handiko sistemak dira inertzia-bolanteak2.
Bi inertzia-bolante mota ezagutzen dira: abiadura baxukoak eta abiadura altukoak.
Abiadura baxuetan, energia gehiago metatzeko estrategia masa handitzean datza.
Adibidez, masa bikoizten bada, energia bikoiztuko da. Aldiz, abiadura altuetan erabiltzen
den estrategia abiadura handitzean datza, materialaren erresistentzia espezifikoa handituz.
Abiadura bikoizten bada adibidez, metatutako energia laukoiztuko da. Honetarako
kandidatuak diren materialak material konpositeak dira, haien propietate
espezifikoengatik3.
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Bestalde, inertzia-bolante batetan metatutako 𝑒𝑚 -an, materialaren araberakoa izateaz
gain, geometriak ere influentzia handia dauka, hala nola energia espezifikoa K faktore
geometriko baten menpe baitago3.
Ezagutzen diren cFRTP-ko (continuous Fiber Reinforcement Thermoplastic)
fabrikazio teknologia konbentzionalen artean “filament winding”, “press-fitting” edo
“automatic fiber placement (AFP)” daude besteak beste4,5. Hala ere, ez dago fabrikazio
gehigarriak (FG) ematen duen diseinu askatasuna eskaintzen duen teknologiarik6. K
faktoreak energia espezifikoaren metaketan inpaktu zuzena duenez, FG bidezko
teknologiak eta optimizazio topologiko bidezko diseinuak inertzia-bolanteen kontzeptu
edo estruktura berriak aztertzeko bide estrategiko bat izan daitezke7.
Efizientzia optimoko bolanteen diseinuak aztertzen dituzten lanetan proposatutako
geometriak ezin izan dira fabrikatu teknologia konbentzionalen bitartez orain arte. FG-ak
zuntzaren orientazio ez konbentzionalak lortzeko gaitasuna eskaintzen du, eta horrekin
batera, diseinu geometrikoa tentsio konstanteko bolantera egokitzera, bertan metatutako
energia espezifikoa areagotuz. Bestalde, zuntz-jarraiko fabrikazio gehigarriak (cFF,
continuous Fiber Fabrication) material termoplastikoak geometria konplexuekin
konbinatzea ahalbidetzen du, inertzia-bolante arin eta azkarreko sistemen kontzeptu
berriak proposatzeko bideak irekiz.
Ikerketa honen bidez FG-ak dituen onurak aztertu dira inertzia-bolanteen kontzeptu
berrietan, haien segurtasuna, energia-metatzeko propietateak eta errendimendua hobetuz
(K eta em areagotuz). Horretarako, hiru geometria ezberdin proposatzen dira eta era
berean, hiru material ezberdin aztertuko dira.
2. Aztertutako diseinuak
Metatutako energia espezifiko altuena lortzeko helburuarekin, inertzia-bolante
kontzeptu ezberdinak proposatu dira. Energia espezifiko hori altuagoa izango da masa
murrizten den heinean, edota bolanteak dituen propietate mekaniko espezifikoak hobeak
diren heinean8, (1)-(2).
“A” geometria, lodiera konstanteko disko batean datza (US4207778A).
Erreferentziatzat hartuko den diseinua izango da, eta era berean, ondorengo
proposamenek izango duten diseinu bolumena. Bere barne egitura zuntz-jarraiez
konposatua egongo da (cFRTP), kapa kontzentriko eta quasi-isotropoz osatuta.
Bigarrena, “B” erreferentzia, Mitkevich et al.8-en lanean oinarritutako diseinua da.
Diseinu honetan zuntz-jarraia espiral jarrai batzuen moduan kokatzen da diskoan zehar,
honela zuntzari jarraipena emanez tentsio banaketa homogeneoena lortzeko
helburuarekin.
Azkenik, “C” erreferentzia, optimizazio topologikoa aplikatu zaion diseinu batean
datza, non helburua material soberakina esparru estrategikoetatik kentzea izango den,
diskoa arintzeko asmoz eta era berean, tentsio konstantedun diskoa lortuz9. Diseinu hau,
0 atalean aztertzen da.
Inertzia-bolante ezberdinen proposamenetarako erabiliko diren materialak
ondorengoak dira: karbono zuntz jarraia matrize termoplastikoarekin (cCF/PA), matrize
termoegonkorrarekin (cCF/EPOXY) eta material isotropo bat, magnesio aleazioa (Mg
AZ91-C).
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1. taula. Proposatutako materialen propietate mekanikoak10. *CES Edupack®-etik lortutako balioak.

Materiala

Dentsitatea
(kg/dm3)

Modulu
Elastikoa.
(GPa)

Erresistentzia
(MPa)

Elongazioa
(%)

Modulu
Elastikoa
(GPa)

Trakzioan
cCF/PA
(30%)
cCF/Epoxy*
(60-70%)
Mg AZ91-C*

Erresistentzia
(MPa)

Elongazioa
(%)

Konpresioan

1.3

69

900

1.27

64

426

0.7

1.55

145

1740

1.3

128

1450

-

1,8

47

295

7

47

150

-

2.1. Elementu Finituen bidezko Analisia
Metatutako energia-espezifikoa kuantifikatzeko Abaqus/CAE® software-a (2020-ko
bertsioa) erabili da. Proposatutako hiru erreferentzien maila shell (S4) moduko
elementuen bidez sortu da, indar zentrifugoarengandik sortuko duen egoera tentsional biaxiala aztertzeko. Modeloetan erabilitako ingurumen kondizioak honakoak izan dira:
indar zentrifugo bezala 10.000 RPM, eta mugimendu errestrikzioak (XYZ) inertziabolantea ardatzari lotuko zaion erdiguneko zuloan. Material konposatuaren portaera
aztertzeko laminatuen teoria klasikoa erabili da, eta materialetarako erabili diren
propietate mekanikoak 1. taulan jasotzen dira. Azkenik, haustura-irizpide bezala, TsaiWu erabili da.
2.2. Optimizazio topologikorako prozesua
Optimizazio topologikoa burutzeko Altair/Inspire® (2019-ko bertsioa) software-a
erabili da. Modelo honetan erabilitako ingurumen kondizioak indar zentrifugoari
dagozkionak izan dira, eta mugimendu errestrikzioak (XYZ) ez-diseinu bolumenean ipini
behar direnak, ardatzaren barne zuloan kokatu dira. Bestalde, fabrikazio prozesuarekin
zerikusia duten beste errestrikzio batzuk ere ezarri dira, kasu honetan, 8 planoetan
banatutako simetria ziklikoa (ikusi 2. irudia a).

(b)

(a)

(c)

2. irudia. (a) Altair/Inspire® ingurumen kondizioak, (b) C1 optimizazioa (c) C2 optimizazio
proposamena.

Tentsio konstantedun diskoa lortzea denez helburua, masa distribuzioa izango da
optimizazio topologikoaren emaitza. Hala, prozesu honetan erresistentzia irizpidea
ezartzen da segurtasun koefizientetzat eta honela, masa murriztea lortzen da tentsio
gutxien metatzen den eremuetan.
Inspire-tik lortutako diseinuak aurretikoak besterik ez dira, eta ondoren Abaqus/CAE
bezalako software baten beharra dute haien balioztatzerako, erabilitako SIMP
metodologia (Solid Isotropic Material Penalisation) material isotropoentzako delako.
“A” modeloan oinarrituta, Altair/Inspire-n lortutako optimizazioak 2. irudian b) eta c)n ikus daitezke (C1 eta C2 optimizazioak izanik). C2 modeloan lortutako masa murrizketa
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handiagoa denez, bertatik deribatutako hiru diseinu ezberdin proposatu dira (C2_a, C2_b
eta C2_c), 3. Irudian ikus daitezkeenak.

(2_a)

(2_b)

(2_c)

3. irudia. “C” erreferentziatik abiatutako optimizazio topologikoak.

Azkenik, lortutako optimizazio topologiko guztietatik “C” modelorako aukeraketa
ondorengo ezaugarrietan oinarritu da: masa (kg), inertzia (kg/mm2) eta energia
espezifikoan (J/kg).
2.3. Fabrikaziorako prestakuntza (Eiger)
Proposatutako material guztietatik cCF/PA materialarentzako inpresio estrategia bat
diseinatu da, material honek bakarrik eskaintzen baitu diseinu askatasuna lan honetan
behatu nahi diren diseinu berritzaileentzako. Diseinu hauek 3D inpresiorako Markforged®
teknologiaren bitartez lortuko dira eta estrategia Eiger®-en bitartez burutuko da
(Markforged®-en software “slicer”-a).
Inertzia-bolantearen erreferentzia guztiek 125 mm-ko kanpo diametroa eta 42 mm-ko
barne diametroa dute, barneko diametroa M6-ko lau zuloz inguraturik, bakoitzak
inguruan errefortzu modura zuntz-jarraia izanez (zuloen lodiera 5 mm -koa izanik
zuntzarentzako).
“A” erreferentziak orientazio kontzentriko eta quasi-isotropoen konbinazioz sortutako
barne egitura du (0º, 90º, 45º eta 135º).
“B” erreferentzian, diseinuko barne eraztunetan zuntz-jarrai kontzentrikoa kokatzen
da, kanpoko eraztun nagusian bezala (15 mm-ko lodierarekin). Diseinu honetan, Eiger®ek zuntzaren kokapena mugatzen du 4. Irudia b)-n ikusi daitekeen bezala, ondorioz
zenbait hutsune azaltzen dira zuntzik gabe. Hau ekidin eta zuntzaren jarraipena
ziurtatzeko, gainezarpen teknika erabiltzen da barneko eraztun ezberdinen artean. Horrez
gain barneko eraztunak kanpoko eraztun nagusiarekin ere gainezartzen dira11.
Azkenik, “C” erreferentziarako ere kanpoko eraztun nagusian zuntz-jarrai
kontzentrikoa erabiltzen da erresistentzia bermatuz. Bestalde, barnealdean zuntzak barnegeometriaren silueta jarraituko du.

(a)

(b)

(c)

4. irudia. Eiger -ko modeloak fabrikaziorako; (a) “A” modeloa, (b) “B” modeloa eta (c) “C” modeloa.
®
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3. Emaitzak eta eztabaida
Optimizazio topologikoaren bidez zenbait diseinu proposatu dira masa eta inertzia
ezberdinekin, 5. irudian ikus daitekeen bezala. Grafiko horietan antzeman daiteke nola
masaren bariazio txiki bat izanik inertzia areagotzea lortzen den, era berean, energia
espezifikoa ere areagotuz (C2_b eta C2_c optimizazioen artean).

(a)

(b)

5. irudia. “C” diseinuaren optimizazio topologikoak; masa eta energia espezifikoa.

Honekin batera ondorioztatzen da “C” modelorako C2_b optimizazioa aplikatuko dela
behin-betiko diseinurako, masa ia % 50 -en murriztuta eta energia espezifikoa 1223 J/kg
tik 1581 J/kg-ra areagotuz. C2_a optimizazioa erreparatuta ikus daiteke masa 0,54 kg raino murrizten dela 1601 J/kg lortuz, eta “C” diseinutik deribatutako C1 eta C2_c
proposamenekin, “B” edota C2_b-rekin baino energia espezifiko gehiago lortu dira (1816
J/kg eta 2025 J/kg), baina 2.3 atalean azaldutako zenbait fabrikazio zailtasunengatik,
C2_b aukeratu da behin betikotzat.
“C” erreferentziari C2_b optimizazioa aplikatuta, 6. irudia b)-n zuntz-kapa kopuruaren
arabera haustura-indizea aztertzen da abiadura ezberdinen menpe. Adibidez, ikusi daiteke
diseinu honekin % 100 -eko zuntz kantitatea erabiliz gero, 50.000 RPM -ko abiadurarekin
39,5 kJ/kg, hau da, 11 Wh/kg – ko energia espezifikoa lortuko litzatekeela 0,95 -eko
haustura indizearekin.
Aldiz, 6. irudia a) erreparatuta, zuntzaren bolumen kantitatearen arabera erreferentzia
bakoitzak dituen mugak ikus daitezke, Tsai-Wu irizpidea oinarritzat hartuta. Hortaz,
ondorioztatzen da “B” erreferentziak “C”-k baino segurtasun indize altuagoak dituela.

(a)

(b)

6. irudia. “C” erreferentziaren haustura-irizpide balioak a) zuntz-kantitatearen eta b) abiaduraren
menpe.
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3.1. Fabrikaziorako kontsiderazioak
Ondorengo taulan, proposatu diren diseinu ezberdinak fabrikatzeko prozesu
konbentzionalek eta fabrikazio gehigarriak duten gaitasuna laburtzen da, era berean
proposatutako materialak ere kontutan hartuta.
2. taula. Prozesu konbentzionalen eta FG-ren gaitasunak proposatutako diseinu eta materialentzako.

cCF/PA

A
cCF/Epoxy

Mg

B
cCF/Epoxy
¿?

cCF/PA

Konb.
FG

Mg

cCF/PA

C
cCF/Epoxy

Mg

FG-k ez du inongo molderen beharrik eta material soberakin oso gutxi sortzen du.
Geometria konplexuak egiteaz gain, zuntz-jarraia erabil daiteke fabrikaziorako eta honek,
prozesu konbentzionaletan ez bezala, zuntza toki estrategikoetan kantitate zehatz batekin
jartzeko aukera ematen du. Aldiz, zuntz-kantitate hori mugatuta dago lehengai
materialengatik (gehienez % 30-eko zuntz kantitatea normalean), diseinu bolumenarekin
batera (makinaren arabera). Bestalde, fabrikazio prozesuarengatik ere zenbait inpresio
akats ager daitezke zuntzen artean, non egituraren hausturaren hasiera-puntua izan
daitezken.
Prozesu konbentzionalak merkeagoak eta azkarragoak dira FG baino, betiere
fabrikazio-sorta handietarako bada. Gainera, teknologia hauek garapen handiko
prozesuak dira, industrian denbora asko baitaramate aktibo. Aldiz, lortu ahal diren
geometriak mugatuagoak daude, eta gainera, moldeak beharrezkoak dira eta garatu ahal
izateko, diseinua balioztatuta egon behar du (moldeen garapena garestia eta luzea baita).
Behar diren makinaria eta instalazioak garesti eta konplexuagoak dira ere bai.
“C” erreferentziarako hautatutako behin-betiko diseinua aztertutako “C” guztietatik
inprimatzeko baldintza hoberenak dituena da, nahiz eta zenbait eraldaketa egin behar izan
zaizkion. Diseinu egokitzapen horien emaitza 7. irudian ikus daiteke.

7. irudia. Behin-betiko “C” diseinuaren egokitzapena fabrikazio gehigarrirako.

3.2. Hibridaziorako proposamena
Fabrikazio prozesuen (konbentzionala eta gehigarria) abantaila eta desabantaila
ezberdinak aztertu ondoren, bi prozesuen arteko efektu sinergiko bat lortzea proposatzen
da inertzia bolantearen fabrikaziorako, hau da, prozesuen hibridazio bat burutzea.
Zuntz jarraiaren fabrikazio gehigarria ez da erakargarria dituen fabrikazio denbora
luzeengatik, materialaren koste altuengatik, edota prozesuak sortu ditzaken fabrikazioakats (hutsune) kantitateengatik. Aldiz, edozein fabrikazio pertsonalizaturentzako
(prototipoentzako adibidez) prozesu ideala da, ez baitago inolako molderen beharrik eta
geometria konplexuak burutzeko gaitasun altua duelako.
Inertzia-bolantearen barne egitura burutzeko material isotropo bat proposatzen da,
magnesio aleazio bat adibidez (Mg AZ91-C), presio baxuko injekzio prozesua erabilita
prozesu konbentzional modura. Bestalde, bolantearen kanpo egiturarako (eraztun
kontzentriko nagusirako) zuntz-jarraiko konpositezko FG erabiltzea proposatzen da.
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Hibridazio honen bitartez, alde batetik barne egiturako hutsuneak ekidin ahalko litezke
eta bestetik, egitura metalikoaren eta konpositezkoaren arteko kontaktua ematen den
eremuetan, zuntz-bidezko errefortzua lortuko litzake. Gainera, presio baxuko
injekzioarekin erradio handiagoko bolanteak fabrikatu ahalko lirateke (energia espezifiko
altuagoak lortuz) eta kateko ekoizpena sustatu ahalko litzateke inertzia-bolantearen
fabrikaziorako.
4. Ondorioak
Fabrikazio gehigarrira egokitutako inertzia-bolante arin eta azkar baten diseinu
optimizatua aurkeztu da dokumentu honetan. Aztertutako hiru erreferentzietan, % 50erainoko masa murrizpena lortu da (0,97 kg-tik 0,54 kg-raino) eta % 40-ko hobekuntza
energia espezifikoan (1223 J/kg-tik 2025 J/kg-raino). Bestalde, ondorioztatu da abiadura
10.000 RPM-tik 40.000 RPM-ra igota, 39,5 kJ/kg metatzera iritsi ahal direla
proposatutako “C” inertzia-bolantearen diseinuarekin, zuntz-kapa kantitatea % 100-era
igotzen bada.
Aztertutako inertzia-bolanteen diseinuak fabrikatzeko bai prozesu konbentzionalen eta
baita fabrikazio gehigarriaren gaitasunak analizatu dira. Ondorioztatu da proposatutako
diseinuak FG-z besterik ezin direla egin. Honekin batera, fabrikazio gehigarriaren eta
presio baxuko injekzioaren arteko prozesu hibridazio bat proposatu da, bi prozesuen
abantailak aprobetxatuz eta inertzia-bolantearen kateko-ekoizpena sustatuz. Hala,
inertzia-bolanteak energia espezifiko altuagoak lortzea espero da.
5. Eskerrak
Proiektu honetako partaide guztiei eskerrak ematea gustatuko litzaiguke. Proiektu
honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza programaren
finantzazioa jaso du No 820670 hitzarmen zenbakidun diru laguntzarekin.
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Inertzia-bolante baten babes-kontainerraren diseinu eta
fabrikazioa zuntz jarraizko 3D inpresio bidez
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Laburpena
Inertzia-bolante sistemak energia metatzeko gailuak dira, % 90ko efizientzia dutenak eta
mantentze kosturik gabekoak. Sistema mekaniko konpaktu eta arin hauek, ibilgailuetan zein
prozesu industrialetan energia soberakinak xurgatzeko erabiltzen dira eta, beharrezkoa denean,
horiek berrartzeko. Inertzia-bolanteak bi osagai nagusi ditu; alde batetik energia zinetikoa
metatzen duen konpositezko errotorea, eta inguratzen duen babes-kontainerra. Azken hau
normalean lodiera eta pisu handiko osagaia izaten da, altzairuz edo beste material
konbentzionalez eginda dagoelarik. Arinagoak behar direnean, garraiorako aplikazioetan,
esaterako, material konpositeak erabiltzen dira aipatutako elementuok fabrikatzeko.
Aerodinamika erresistentzia edo energia galerak gutxitzeko xedez, edukiontzi honek barruko
presioa baxu mantendu behar du. Bestalde, errotorraren muturreko kargak jasateko diseinatua
izan behar du kontainerrak, errotorraren hausturak gertatzen direnean, talkek sortutako kargak
jasateko, hain zuzen ere. Ikerketa lan honek babes-kontainerrerako egitura zelular eta
deformagarria duen nukleo bat aztertzen du. Hautatutako egitura zelularra auxetiko motakoa
izan da, bere Poisson koefiziente negatiboari esker energia asko xurgatu dezakeelako. Diseinu
berri hau gauzatzeko modu bakarra fabrikazio gehigarria da, eta zuntz-jarraiez indartutako
konpositeen estrusio (cFF) teknologia erabili da. Egitura auxetiko eta zuntz errefortzu
konbinaziorik egokiena aukeratzeko, saiakuntzak egin dira. Emaitza esperimental hauetatik,
Tolesgarri konbentzionala (RH) egitura eta beira zuntza (cGF/PA) konbinazioak energiaxurgapen espezifiko eta talka erresistentzia altuena lortu ditu (0,66 kJ/kg eta 51 kJ/m2).
Hitz Gakoak: Konposite, babes-kontainer, fabrikazio gehigarria

1. Sarrera
Metatze sistema zinetikoetan egin diren azken aurrerapenek, inertzia bolantetan
oinarritutakoak, errotore arin eta eraginkorragoen diseinuak exijitzen dituzte. Dena den,
material konposatuetan fabrikatutako “Flywheel” berri hauen segurtasuna ezin daiteke inoiz
arriskuan jarri, pisu gutxitze prozesu honen ondorioz. Horregatik, gerta daitezkeen zoritxarreko
kasuetan, hala nola, haustura partziala, (errotorretik askatutako partikulak) edo bolantearen
hutsegite katastrofikoa, talkei eutsi diezaieketen babes egiturek, modu progresibo eta
egonkorrean inpaktuaren energia xurgatzeko bezain deformagarri izateko diseinatuta egon
behar dute1. Horregatik, inpaktuei aurre egiteko, zuntzez indartutako polimeroak (FRP) babes
sistemetan nagusitu dira (automozio edo aeronautikoa) arintasunari, erresistentziari,
zurruntasunari, pitzadura erresistentziari, kostuei eta fabrikatzeko erraztasunari esker2. Inpaktu
egituren diseinuari buruzko ikerketa gehienak, zuntz-jarraituez indartutako polimero
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termoegonkorretan (cFRP) fabrikatutako geometriak dira. Dena den, zuntz-jarraituez
indartutako termoplastikoak (cFRTP) konposatu termoegonkor konbentzionalak gero eta
gehiago ordezkatzen ari dira, prozesu zikloaren denbora gutxiagoari, birziklatze tasari eta
inpaktu kargen eraginpean dauden egitura-osagaietarako energia xurgatzeko (SEA) gaitasunari
esker3.
Diseinuaren ikuspuntutik, inpaktuari aurre egiteko osagai gehienak oskol motatako egiturak
bezala proiektatzen dira, pareta finez eta talkak ematen direnean, energia maila handiagoak
xurgatzeko aukera ematen duten nukleoz osatuak. Eskuarki, aipatu nukleo hauen materiala eta
geometria material merkeekin geometria erregularrekin eta errepikakorrekin bat dator. Egitura
zelularrei buruzko ikerlanek, talkaren energia xurgatzeko osagaietan bere eraginkortasuna
frogatu dute eta dentsitate baxua, zurruntasun espezifikoa eta erresistentzia kontuan hartuta,
etorkizun handiko hautagai bezala, metamaterialak eta egitura osagarriak identifikatu dira.
Egitura auxetikoen Poisson-en koefiziente negatiboak konpresiopeko materialaren
dentsifikazio handia eragiten du, errendimenduaren aipatu hobekuntzari aukera emanez.
Literaturan zenbait eredu auxetiko ematen dira: poligono ahurrak, kiralak edo
errotazionalak4.Geometria hauen artean, poligonal ahurrari arreta berezia eskaini zaio. Duela
gutxi, hexagonal ahurren (erle-habia motatako paneletan oinarrituta) kontzeptu berriak
aztertzen ari dira: Tolesgarri konbentzionala (RH), Tolesgarri modifikatua (ASH), Izar-itxurako
tolesgarria (RSH)5-6. Dena den, ikerlan hauetatik gehienek azterketa teoriko eta zenbakizkoetan
baino ez dira oinarritzen.
Fabrikazio gehigarriak (AM) eta, bereziki, zuntz jarraien (cFF) 3D-ko inprimaketak,
material termoplastikoen erabilera ahalbidetzen du, geometria konplexuekin eta
konbentzionalak ez diren zuntzen orientazioekin konbinatuta, diseinu arineko kontzeptu berriak
garatzeko7. Aurretik inpregnatutako harizpian oinarritutako cFF teknologia erabiltzearen
abantaila nagusiak hauexek dira: zuntz inpregnatze teknologiarekin buruan eman daitezkeen
inpregnatze eta trinkotze arazoak saihesten dituela. Alde batetik, poliamida 6 (PA) bezalako
matrize termoplastiko bat erabiltzeagatik, talkarekiko erresistentzia termoegonkorrarekin
(epoxi-a, esaterako) baino handiagoa da. Bestetik, karbono zuntz jarraiak (cCF/PA), beira
(cGF/PA) edo Kevlar©(cKF/PA) erabiltzeak zurruntasuna areagotu egiten du8. Hau guztia dela
eta, prototipoak azkar sortzeko edo 3D-tan inprimatutako cFRTP babes egituratako kontzeptu
berriak fabrikatu eta balioztatzeko, hala nola, karkasak edo babes ezkutuak, cFF-a funtsezko
teknologia bilakatu da9-10. Dena den, cFF-ren bidez inprimatutako metatze zinetiko
sistemarako, konpositezko babes-kontenedore hauen fabrikazioren edo saiakuntzaren aldetik
lantzen duten ikerketa lanik ez da aurkitu literaturan. Bakarrik, cCF/PA, cGF/PA y cKF/PA
inprimatuen talkaren kargari (Charpy talka entsegua) loturiko lan bakarra identifikatu zen non,
cGF/PA-ren laginek talkari hobekien eutsi zioten11.
Ikerketa lan honek babes-kontainerrerako egitura zelular eta deformagarria duen nukleo bat
aztertzen du. Hautatutako egitura zelularra auxetiko motakoa izan da, bere Poisson koefiziente
negatiboari esker energia asko xurgatu dezakeelako. Diseinu berri hau gauzatzeko modu
bakarra fabrikazio gehigarria da, eta zuntz-jarraiez indartutako konpositeen estrusio (cFF)
teknologia erabili da. Horretarako, errefortzuko hiru material aztertu dira (Karbonoa, Beira eta
Kevlar©-a) eta nukleo ahurreko bi geometria (RH, eta RSH). Kolapso modua eta haustura
mikromekanismoak, errefortzu materialaren eragina, betetze geometria eta baita deformazio
abiaduraren eragina ere aztertu dira.
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2. Probeten diseinu eta fabrikazioa eta metodo esperimentalak
2.1. Materialak
Entseguko laginak Markforged-eko 3D-ko Mark Two® inprimagailu batez fabrikatu dira.
Erabilitako material konposatu inprimatuak honako hauek izan dira: karbono jarraituzko zuntz
batez (cCF/PA) indartutako poliamida bat, tenperaturarekiko erresistentzia handiko beirazko
zuntzez indartutako poliamida bat (cGF/PA) eta aramidazko zuntzez indartutako poliamida bat
(cKF/PA). Haietarako guztietarako, poliamida 6 erabili zen, betetze material gisa, karbonozko
mikrozuntzez indartua (Onyx®).
2.2. Probeten diseinua eta inprimatze prozesua
-

Sandwich motatako probetak

1go. irudian, sandwich egituraren zeharkako ebakidura erakusten da. Aplikaziorako
aukeratutako RSH eta RH nukleoak (1a eta 1b irudiak) aurreko ikerlanetan oinarritzen dira5-6.
Lagin guztietarako erabilitako cFF azalen lodiera 3 mm-koa da. Fabrikatutako probeten
neurriak, luzeraz, zabaleraz eta altueraz 125 x 20 x 16 mm-koak dira. Zuntzezko errefortzu
materiala, nukleo zelularreko egitura mota eta baita inprimatutako laginen masa ere, 1go. taulan
aurkezten dira.

Irudia 1. Sandwich eta nukleo lagien geometria. a) CD eta b) GR.

Sandwich panelaren (cCF/PA, cGF/PA eta cKF/PA) profilak inprimaketa kontzentriko
estrategia baten ildotik inprimatu dira, hori dela eta, zuntz jarraiaren inprimatze norabidea
inprimaketa ohearekiko perpendikularra da. Estrategia kontzentriko honen arabera,
inprimagailuaren buruak piezaren kanpoko profila jarraitzen du eta, eraztunak osatuz, kanpoko
mugatik hasi eta barnealderantz joanda, zuntzaren hari-zuntz bakarra jartzen du. Sandwich
panelaren erreferentzia guztietan, betetze dentsitatea % 100ko da eta Onyx®-eko inguru eraztun
bat baino ez da diseinatu, zuntz edukia maximizatzeko. Profil auxetikoak laginen kodifikazioa
honakoa da: lehen letra larria, profilaren zuntz errefortzu materialari dagokio (Kevlar-erako K,
Beirarako G eta Karbonorako C) eta bigarren hizkia, berriz, nukleo osagarriaren egiturari
dagokio (RSH-rako D, RH-rako R).
1. Taula. Masak, gehienezko dimentsioak eta zuntzaren bolumena.
Lagina
CD

Masa
m (g)
24,7

Zabalera
b (mm)
15,7

Altuera
t (m)
20,1

Zuntz Bol.
Vf (%)
5

CR

Masa
m (g)
26,2

Zabalera
b (mm)
15,5

Altuera
t (m)
20,1

Zuntz Bol.
Vf (%)
5

GD

24,4

16,0

19,5

6

GR

26

15,5

19,5

6

KD

23,3

15,6

19,6

6

KR

24,8

15,5

19,6

6

Lagina
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2.3. Energia-xurgatzearen propietateak
-

Makurdura kuasi-estatikoa

Laginen zurruntasun estatikoa 3 puntutako makurdura entsegu baten bidez lortu da:
1 mm/min, konpresio abiadura, giro-tenperatura eta RH-ren % 55. Euskarrien artean 80mm-ko
tartea ezarri da eta karga aplikatzeko, 16 mm diametro duen punta hemisferikoa erabili da.
Erabilitako ekipamendua Hoyton/HM-D entseguetarako makina unibertsala izan da, 100 KNetako karga zelula batez ekipatua.
-

Flexio Inpaktua

Laginen energia xurgatze propietateak dardo erorketa motako talka entsegu baten bidez lortu
dira (Irudia 2). Sandwich egituren entsegu dinamikoak 5 kg-ko masa duen (Fractovis Plus)
dardo erorketa motako entsegu makina batez burutu dira. Metro 1-eko erorketa altuera,
alakadun punta batekin eta 60mm-ko tartea euskarrien artean ezarri dira, giro-tenperaturan eta
% 55eko hezetasun erlatiboarekin.

Irudia 2. Makurdura dinamikoa. Fractovis plus talka makina

Entsegua errepikatzeko aukera izateko, aztertutako konfigurazio bakoitzetik 3 laginekin egin
dira frobak. Eabs energia xurgaketa (kJ), SEA xurgapen energia espezifikoa (kJ/kg), Pmean
batazbesteko karga (kN) eta Pmax gehieneko karga, errejistratutako indarra-desplazamendu
kurbetatik abiatuta, ondorengo ekuazioen bidez kalkulatu dira:
𝑙

𝑃mean =

∫0𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑙)𝑑𝑙

(1)

𝑙max

non, lmax (mm) kolapsatutako luzera osoa den.
Laginak xurgatutako energia, Eabs (J), karga-desplazamendu kurbaren peko alorra dena:
𝑙

𝐸𝑎𝑏𝑠 = ∫0 𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑙) ⋅ 𝑑𝑙

(2)

Xurgatze espezifikoaren energia, SEA (kJ//kg), masa kolapsatuaren unitate bakoitzeko,
xurgatutako energia dena:
𝑙

𝑆𝐸𝐴 =

∫

∫0𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑙)𝑑𝑙

(3)

𝑚𝑡
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3. Emaitzak
Entseatutako laginen makurdura kuasi-estatikoarekiko zurruntasuna (Kb) eta kurba
estatikoak 2. taulan erakusten dira. Emaitzetatik, ondorengo joerak antzematen dira: panelen
errefortzu materialaren eta bere makurdura kuasi-estatikoraren artean erlazio zuzen bat aurkitu
da. cCF/PA inprimaketa materiala da zurruntasun handiena duena, cKF/PA materialak, berriz,
txikiena. Bestalde, RH nukleoaz betetako laginen erantzuna RSH-az betetakoa baino handiagoa
da (% 70 batezbesteko), CR konfigurazioa delarik zurruntasun handiena erakusten duena, GR
eta KR erreferentziarekiko, hurrenez hurren, % 10 eta % 56 handiagoa. Hori dela eta, zera
ondoriozta daiteke: erantzun estatikoan nukleoaren eragina azalen errefortzu materiala baino
garrantzitsuagoa dela.

2. Taula. Makurdura kuasi-estatikoarekiko zurruntasuna
dmax (mm)
CD
GD

0,6

KD

P (kN)

Kb (N/m)

Ref,

0,073

0,122

CR

0,050

0,083

GR

0,045

0,075

KR

dmax (mm)
0,6

P (kN)

Kb (N/mm)

0,112

0,187

0,102

0,170

0,072

0,120

Entseatutako laginen propietate dinamikoak: SEA eta inpaktu erresistentzia (R) eta inpaktu
kurbak 3. taulan eta 3. irudian erakusten dira, hurrenez hurren. Energia xurgapen altuena GR
laginarekin lortu da, bataz beste RH nukleo duten laginek SEA balio altuagoak aurkeztu dute.
GR-eko SEA balorea 0,66 kJ/kg da eta GD-eko % 20 txikiagoa da. RH nukleoekin talka indarrik
altuena ere erregistratu dira, GR-eko indar maximoa 2,1 kN izan da. RSH egitura eta cGF/PA
edo cKF/PA erantzun mekanikoa launa eta karga puntarik gabeko kurba aurkezten egin du, 3.
irudiari begira.
3. Taula. Karga maximoa, energia xurgaketa espezifikoa eta inpaktu erresistentzia,
Pmax

SEA

R

Pmax

SEA

R

(kN)

(kJ/kg)

(kJ/m2)

(kN)

(kJ/kg)

(kJ/m2)

CD

1,578

0,332

27,879

CR

2,053

0,491

38,323

GD

1,491

0,538

46,453

GR

2,102

0,661

51,801

KD

1,383

0,479

39,158

KR

1,677

0,570

43,444

4. irudian talka ondoren panelen itxura aurkeztu egiten da, lagin guztiak ebakidura motako
haustura dute. cCF/PA materiala haustura hauskorra eta cGF/PA eta cKF/PA haustura harikorra
aurkitu egin da.
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3. Irudia. Talkaren indarra eta energia kurbak. RSH sandwich panela; a) CD, b) GD eta c) KD.
RH sandwich panela; d) CR, e) GR eta f) KR.

b)

a)

4. Irudia. Inpaktatu ondorengo sandwich panelaren laginak. a) Izar itxura (RSH), b) Tolesgarria konb. (RH).

4. Ondorioak
Lan honetan, cFF inprimaketa teknologien egokitasuna/bideragarritasuna aztertzen da,
“Flywheel” babes-karkasak fabrikatzeko. Proposaturiko diseinua inpaktuari aurre egiteko babes
sistema azal lodi eta zuntz jarraiz indartutakoan oinarritzen da eta konpresioaren eraginez
dentsifikatu egiten den nukleo auxetikoan.
Zuntz jarraizko eta nukleo konplexuko egiturazko proposaturiko azalen konfigurazioetatik,
GR-ak (beirazko zuntza) eta RH egiturak (Tolesgarri konbentzionala), energia xurgatze maila
itxaropentsuak lortzen dituzte (0,66 kJ/kg) teknologia konbentzionalenak baino txikiagoak
diren zuntz bolumen baterako (% 5,6).
Dena den, nukleo auxetikoek lortutako energia espezifikoaren xurgatze mailak (SEA) arreta
berezia sorrarazi du, cFRTP-ren fabrikatze teknologia hibridazioaren bidez, cGF/PA edo
“organosheet”-eko azal termo-konformagarriekin konbina daitekeenari dagokionez. Horrela,
nukleo konplexuko 3Dko inprimaketaren abantailak porositate gabeko eta % 50-60tik gertu
dauden zuntz bolumena duten azal lodikoekin bateratu litezke.
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Faktore klimatikoen degradazioaren efektua igogailuetako kablepolea trakzio sistemaren adherentzian
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Gako-hitzak: Itsaspena, marruskadura, trakzio-sistema, degradazio klimatikoa, TPU
Laburpena. Igogailuak trakzionatzeko existitzen diren hainbat metodoen artean kable eta polea
bidezko trakzio-sistema oso arrunta da. Trakzio-sistema honetan kablearen eta polearen arteko
itsaspenak berebiziko garrantzia du, eta beraz, kontrolatuta eduki behar den faktorea da. Itsaspena
marruskadura handiko sistema tribologikoetan lortzen da eta ondorioz, laborategi mailan
esperimentazio tribologiko bidez aztertzen dugu.
Lan honetan, faktore klimatikoek, hala nola, tenperaturak, hezetasunak eta erradiazio ultramoreak
kable eta polearen arteko itsaspenean duten eraginaren analisia egin da. Horretarako, bi hilabeteetan
zehar kableak degradatu ditugu erradiazio ultramorea aplikatzen duen kamera klimatiko batean eta
ondoren sistema tribologikoan izandako efektua aztertu dugu. Itsaspen fenomenoa neurtzeko igogailu
bateko trakzio polea eta igogailuaren kabina eta kontrapisua lotzen dituen kablearen arteko kontaktua
simulatzen dituen saiakuntza-banku bat erabili dugu. Emaitzek, sistema honek faktore klimatikoekiko
duen sentsibilitatea erakutsi digute.
1. Sarrera
Igogailu baten mugimendua trakzio-sistema baten bidez sorrarazten da, 1. Irudian ikus daitekeena.
Sistema honen osagai garrantzitsuenak polea eta kablea dira; poleak biratzean, hau eta kablearen
artean dagoen marruskadurak arrastatu egiten du kablea, honen muturretan dauden kabinaren eta
kontrapisuaren mugimendua eraginez. Hauen arteko itsaspena ezinbesteko aldagaia da ondorioz,
mugimenduan eragin zuzena baitu.

1. irudia. Kable-polea sisteman oinarritutako igogailu baten trakzio-sistema1.

Itsaspena material batek bestearekiko itsasteko duen gaitasuna da. Marruskadura-indarra, aldiz,
mugimendu erlatiboa duten bi gainazalen norabide tangentzialean agertzen den indarra da.
Gainazalen arteko desplazamendu erlatiboa desagertzen denean eta, beraz, hauen artean mugimendu
erlatiborik ez dagoenean, itsaspenari buruz hitz egiten dugu1.
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Igogailu sektorean hainbat modutara modelizatzen da itsaspena. Hauek, marruskaduraren
modalizazioaren baitan daude. Trakzio-sistema baten itsaspena neurtzeko metodo erabilienak
hurrengoak dira: kablearen eta polearen arteko marruskadura koefizientearen neurketa, trakzio
faktorearen neurketa eta Adiasystem sistema neurtzailea2.
Kablearen eta polearen kontaktuaren ondorioz sortutako marruskadura modelizatzeko hiru lege
erabili daitezke, Amontonsena, Eulerrena edo Coulombena1,3,4. Amontonsek, frikzioa eta gainazalen
arteko presio kontaktua zuzenki proportzionalak direla eta gainazalen kontaktua azalerarekiko
independenteak direla dio. Eulerrek frikzio fenomenoa erregimen estatikoan eta dinamikoan zatitzen
du. Azkenik Coulombek, frikzioa eta gorputzen arteko labaintze abiadura independenteak direla
definitzen du.
Trakzio-sistemaren itsaspenean eragina duten hainbat aldagai daude. J. Barcinak5 termoplastiko
eta burdinurtuaren arteko kontaktua zilindro karratuen geometriara sinplifikatu eta tribometro bidez
hainbat faktoreren inpaktua ebaluatu zuen. Aldagaietako batzuk lan baldintzek ezartzen dituzte
(aplikatutako karga, labaintze abiadura eta hezetasun erlatiboa) eta beste batzuk ekoizpen metodoaren
menpekoak dira (polearen lepoaren zimurtasuna adibidez). Eragin handiena zuen parametroa trakzio
polearen zimurtasuna zela ondorioztatu zuen. Zimurtasunaren eraginari dagokionez, U formako joera
zegoela demostratu zuen; material polimerikoentzako, polea metalikoaren zimurtasunaren balioa
txikia denean, kontaktu azalera handia da eta ondorioz itsaspen handia dago. Zimurtasuna handitzean
itsaspen hau murrizten den arren, berriz ere handitzen da zimurtasun balio altuetara iristean; izan ere,
katigamenduak ematen dira muga batetik aurrera. Autore berak, hezetasunaren eragina aztertu zuen.
Hezetasuna %10etik behera zegoenean marruskadura koefizientea bajua zela erakutsi zuen alde
batetik, eta bestetik, hezetasun balio altuetarako, bi portaera ezberdin lortu zituen. Hezetasuna oso
altua denean kondentsaziora iritsi daiteke eta honek portaera labainkorra sortu, marruskadura txikituz.
Kondentsazio puntura iristen ez denean, aldiz, marruskadura areagotu egiten da. Lan baldintzen
inpaktua kontsideratuz, M. Sarasolak6 haratago joan eta tenperaturaren efektua ikertu zuen material
pare berdinarentzako. Honek ere tribometro batean zilindro karratuen konfigurazioaz eta TPU
estaldurako kable batetik ateratako probetaz baliatuz, hainbat ondorio atera zituen. TPUaren beiratrantsizioko tenperaturaren (𝑇𝑔 ) azpitik, zimurtasuna handitzen doan heinean marruskadura
koefizientea ere handitzen dela erakutsi zuen, baina tenperatura altuagotarako, aldiz, kontrako
portaera zegoela.
Egindako aurreko ikerketek, beraz, oinarrizko laborategi ekipoetan egindako lanetan, polearen
zimurdurak alde batetik, eta hezetasun eta tenperatura lan baldintza bestetik, sistemaren itsaspenean
eragina dutela erakutsi zuten. Lan baldintzek duten eragina irristapen fenomenoan aztertzerakoan, bi
gai desberdindu daitezke ordea. Alde batetik, baldintza horietan denbora motzean lan egitea, eta
horrek izan dezakeen eragina itsaspenean, baina bestetik, baldintza horietan denbora luzez
egoteagatik sistemak jasan dezakeen degradazioaren ondorioz, itsaspen fenomenoan eraginik egotea.
Aurreko ikerketek, lehen puntua, laborategiko tribometroetan egindako esperimentu bidez erantzun
zuten. Bigarren puntua ordea, ez. Ikerketa honetan, tenperaturak eta hezetasunak itsaspenean duten
eragin konbinatua aztertuko dugu, kableak degradazio klimatiko zikloetara eramanez denbora luzean
zehar eta erradiazio ultramorea ere kontsideratuz. Gainera, konponente errealak probatzeko simulazio
bankuan egingo dira entseguak, aplikaziotik gertuago dagoen metodoa izanik.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Materialak aplikazioan erabiltzen diren kable eta poleak dira, 2. Irudian ikus daitezkeenak. Bi
kable mota erabili ditugu, SDR eta SDR E. Biek TPU termoplastikozko estaldurak dituzte;
lehenengoaren kasuan, Elastollan 1190 A eta bigarrena Elastollan 1195 A gehigarriekin. Kable mota
bakoitzeko lau egoera ezberdin aztertu ditugu: berria, erabilia, berria eta degradatua eta erabilia eta
degradatua.
Beste aldetik, 115 mm-ko burdinurtu grisezko polea erabili dugu. Honek, 6 lepo ditu, baina
entsegua egiteko bi erabili dira soilik, kable mota bakoitzari lepo bat egokituz. Kable egoera
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bakoitzeko polea ezberdin bat erabili dugu. Entsegu aurretik ultrasoinu bidez garbitu dugu polea eta
ondoren hondakinik uzten ez duen trapu batekin eta alkoholarekin lepoa garbitu.

2. irudia. Entseguetan erabilitako materiala: SDR kablea (ezk.), SDR E kablea (erd.) eta polea (esk.).

2.2.Metodo esperimentala
Efektu klimatikoaren eragina ikusteko igogailuetan erabiltzen diren kableen eta poleen kontaktua
modelizatu dugu 3. Irudian ikusten den Banco Faro Iv2 makinan. Lehenik bankuan polea (1) eta
kablea (2) kokatu ditugu, kablearen mutur batean pisua (3) loturik egonik. Kableak loturik dauden bi
muturretan karga-zelula (4 eta 5) indar sentsoreak kokaturik daude, zeintzuk alde bakoitzeko
tentsioak monitorizatzen eta erregistratzen dituzten momentu oro.

3. irudia. Banco Faro Iv2 makina.

Kableak degradatzeko Dycometal CCK ganbera klimatiko bat erabili dugu 1. Taulan ikus
daitekeen zikloa ezarriz ASTM G-154 araua7 oinarritzat hartuz. Degradazio zikloa 120 aldiz
errepikatu dugu 65 egunetan zehar. Erradiazio ultramorea ezartzeko UVA 351 erradiazioa erabili
dugu. Kasu bortitzenaren erabilera baldintza errealak simulatzen ditu, igogailu panoramikoena.
1. Taula. Kableen degradazio klimatikoa egiteko ganbera klimatikoaren baldintzak.
Pausua
1
2
3
4

Denbora (h)
0,5
4
0,5
8

Erradiazioa
Itzalita
Itzalita
Itzalita
Piztuta
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Tenperatura (°C)
60
60
50
50

Hezetasuna (%)
75
75
40
40

Behin degradazio zikloa bukatuta, hainbat entsegu egin ditugu. Lehenenik, itsaspenean aldaketak
somatzeko, erreferentzia entseguak egin dira, bai kable berriekin eta baita erabilitakoekin ere.
Degradazioa behin burututa entsegu egunera arte igarotako denbora 2. Taulan definitu dugu kable
tipologia eta egoera bakoitzerako. Entsegu txanda bakoitzean 3 errepikapen egin dira. Entsegu
bakoitzean kable tipologia bakoitzak bete beharreko zikloak aurretik ezarrita daude, datuak
egonkortzeko beharrezkoak direnak. SDR tipologiak 8 ziklo behar ditu eta SDR Eak 16 ziklo. Ziklo
bakoitzean poleak 720º-ko bira ematen du eta ondoren 15 minutuko geldiunea dago hurrengo
zikloarekin hasi aurretik.
2. Taula. Degradazio ziklotik entsegu egunera arte igarotako denbora kable mota eta egoera bakoitzerako.
Kable mota eta egoera
SDR berria + degradatua (1)
SDR berria + degradatua (2)
SDR erabilia + degradatua
SDR E berria + degradatua
SDR E erabilia + degradatua

Denbora (egunak)
2
34
21
27
30

Itsaspen emaitzen zehaztasuna bermatzeko, entsegu makina eta ingurua baldintza berdinetan
mantendu dira. Kable eta polearen arteko angelua 90°-tan eta polearen abiadura 80 mm/min-tan
mantentzen dira entsegu guztietan. Ingurua baldintza berdinetan mantentzea garrantzitsua da,
entseguen emaitzetan eragin gutxien izateko. Hortaz, inguruko tenperatura 20 ± 2 °C-tan eta
hezetasuna 45 ± 5 %-tan mantendu da momentu oro.
Marruskadura modelizatzeko Eulerren metodoa erabili dugu. Honek, kablearen eta polearen arteko
labainketa gerta ez dadin trakzio indar maximoa definitzen du. Erlazio hau 1. Ekuazioan ikus daiteke.
T1 = 𝑇2 𝑒 𝑓𝛼 .

(1)
T1

Non, 𝑇1 eta 𝑇2 polearen bi muturretako kargei erreferentzia egiten dioten, eta T erlazioari itsaspena
2

esaten zaion; 𝑇2 tentsio muturrean 6, 179 Kg-ko pisu bat kokaturik dago, beraz, konstantea da. φ
polea eta kablearen artean sortutako angeluari egiten dio erreferentzia; eta ƒ ikurrak marruskadura
definitzen du, polearen lepoaren geometriaren baitan dagoena. Entsegua bukatu ondoren aurretik
𝑇
aipatutako karga-zelulez baliatuz, datuak bildu dira eta bi karga hauek erlazionatu, 𝑇1 , trakzio
2

sistemaren itsaspena esaten zaiona, 1. Ekuazioan ikusi den bezala.
Bestetik, estalkien gainazala aztertu dugu. Leica DSM100 makroskopioa eta FE-SEM Nova
NanoSEM 450 ekorketa mikroskopio elektronikoa erabiliz.
3. Emaitzak
Itsaspen emaitzak 4. Irudian ikus daitezke, kable motaren arabera (SDR eta SDR E) eta hauen
egoeraren arabera (berria edo erabilia, eta degradatua dagoen edo ez adieraziz). Aurretik aipatu diren
entsegu denborak parentesi artean jarrita daude kasu bakoitzerako.
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14

14

12

12

8

Berria

10

Berria + Degrad (2)

T1/T2

T1/T2

10

Berria + Degrad (34)
6

8

Berria
Berria + Degrad (27)
Erabilia

6

Erabilia

Erabilia + Degrad (30)

4

4
Erabilia + Degrad (21)

2

2

0

0

4. Irudia. SDR (ezk.) eta SDR E (esk.) kable degradatuen eta ez degradatuen itsaspen emaitzak.

SDR kableetan, itsaspenaren balioa 9tik 4ra jaitsiz, %55 batean gutxitu dela kable berriekin
alderatuz esan dezakegu degradatutako kable berrian degradazio entsegutik bi egunetara. Degradatu
ondorengo bigarren txandan, ordea, berreskuratu du itsaspena, izan ere degradatu aurreko hasierako
baliora bueltatu baita. Ondorioz, degradaziorik egon ez dela esan dezakegu eta hasieran neurtutako
itsaspen jaitsiera kablearen ur zurgapenaren ondorioz zela pentsa daiteke, baina xurgatutako ur hau
denbora batean desagertu denean, itsaspenaren errekuperazioa egon da. Honek gainera, degradazio
entsegutik pasatako denboraren garrantzia nabarmentzen du. Kable erabiliaren kasuan, behin ganbera
klimatikoan degradatuta hogeita bat egunetara egin dira itsaspen entseguak. Kasu honetan itsaspena
%17an jaitsi da, baina ez dago jakiterik degradaziorik egon ote den edo kontrara, sikatzeko denborarik
izan ez duen ur xurgapenaren ondorioz murrizten ote den itsaspena.
Beste tipologiaren kasuan, hau da, SDR E tipologian, itsaspenaren balioa %27an jaitsi da kable
degradatua degradatu gabekoari dagokionez. Erabilitakoen kasuan, degradazioa eta hogeita hamar
egunetara burutu dira entseguak. Itsaspenaren balioaren gutxiagotzean nabarmenagoa izan da,
%55ekoa hain zuzen ere. Denbora luzeago batean ondoren errekuperaziorik egongo ote litzatekeen
ez dago jakiterik ordea.
Itsaspen galeraren aztarnen bila, SDR Eren kasuan degradatutako kableek kolore aldaketa
nabarmena izan dute 5. Irudian ikus daitekeen bezala, beraz, beste kable mota ez bezala, tipologia
honetan badagoela aldaketarik esan daiteke. Azkenik, gainazalaren morfologia aldaketarik egon ote
den begiratzeko, ekorketa mikroskopio elektronikoaz baliatu gara. 6. Irudian ikusten den bezala, SDR
E kablearen azalean alterazio bat somatu da; degradazioaren ondorioz kable degradatuan, berrian ez
bezala, gainazalean puztutako guneak agertu dira, zeintzuk itsaspenaren erorketaren arrazoi izan
daitezkeen.

5. Irudia. Makroskopioan ateratako irudiak; SDR E kable berria (ezk.) eta degradatua (esk.).
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6. Irudia. Ekorketa mikroskopio elektronikotik ateratako irudiak; SDR E kable berria (ezk.) eta degradatua (esk.).

4. Ondorioak
Ondorio nagusia igogailuak lan egiten duen baldintzetan sistemaren itsaspen gaitasuna alda
daitekeela da, kableak degradatzera iritsita barne.
Tenperatura, hezetasun eta erradiazio ultramoreak sortutako degradazioak ez du eragin berdina
izan SDR eta SDR E kable mota ezberdinetan. Propietate tribologikoei dagokionez, eragin handiagoa
du SDR E kablean SDRan baino.
Degradazioak, ordea, bi kableen estalki polimerikoen koloreak aldatu ditu, baina itsaspenean
degradazio entsegutik igarotako denboraren funtzioan aldaketak somatu dira. Izan ere, SDR kablea
ez da degradatzera iritsi, uraren xurgapenagatik handipen bat izan du. Ez da joera bera ikusi SDR E
kablean. Degradazio portaera hau egiaztatuta, gomendagarria izango litzateke SDR kablea erabiltzea
egoera klimatikoak eragin handia duen igogailuetan, panoramikoetan esaterako.
Gogortasunari lotuta, degradazioak SDR E kablearen estalki polimerikoa gogortu dezake eta
honek itsaspena jaistera eraman. Hau ez da SDR kablean eman.
Degradazio klimatikoaren eragina sakonago karakterizatzeko, aspektu gehiago aztertu beharko
lirateke. Hauen artean, uraren xurgapenaren efektuan sakondu eta bai hezetasuna, bai tenperatura eta
baita erradiazio ultramoreak era independentean izan dezaketen efektua aztertu beharko litzateke,
aldagaietako zein izan den propietate galera eragin duena ulertzeko.
Eskerrak
Eskerrak eman Orona EIC enpresari ikerketa hau aurrera eramateko ezinbestekoak izan diren
errekurtsoak jartzeagatik.
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Kimika dinamikoan oinarritutako konposite termoegonkor
birziklagarri, birprozesagarri eta konpongarriak
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Gako-hitzak: konposite termogogorrak, kimika dinamikoa, vitrimeroak, disulfuro aromatikoak
Laburpena. Gaur egun material konposatu termoegonkorren presentzia eta erabilera izugarri
haundia da, batez ere, aeronautika eta energia eolikoaren sektoretan, material hauek eskaintzen duten
arintasun eta propietate mekaniko altuen konbinazio ona dela eta. Ibilgailuek duten erregai
eraginkorreko etengabeko eskaerak eta ingurumen araudiak bultzatzen duen CO2 isurien murrizketak,
material konposatuen hazkundea bultzatu dute. Material konposatu desberdinen artean, beira edo
karbono zuntzetan oinarritutako epoxi konposatu termoegonkorrak dira exigentzia haundiko
aplikazioetan gailesten direnak propietate mekaniko eta termiko altuak behar direnean.
Hala ere, epoxi matrizeak duen izaera termoegonkorra dela eta, behin konposite termoegonkorra
saretua dagoenean, hau ezin da ez birmoldatu ez disolbatu, eta beraz, birziklatzea edo konpontzea oso
zaila da. Gainera, konposite termoegonkorrak fabrikatzeko egun dauden prozesu erabilienak,
bolumen ertain-txikiko ekoizpena dute, polimero sarea kimikoki osatzeko behar diren saretzedenborak luzeak direlako. Eragozpen hauei aurre egiteko estrategia egoki bat polimeroaren sarean
lotura dinamikoak sartzean datza. Lotura dinamikoak, estimulu termikoz (edo beste estimulu batez)
berrantola daitezke, polimero termoegonkorrei birziklagarritasun edo konpontze gaitasuna eskainiz.
Lan honetan disulfuro aromatiko lotura dinamikoan oinarritutako epoxi sistema bat deskribatuko
dugu1 , zeinak, abantaila interesgarriak azaltzen dituen: i) disulfuro aromatikoen trukaketa oso
azkarra tenperatura altuetan, (ii) sintesi errexa, komertzialki eskuragarri dauden osagaietatik, (iii)
birziklagarriak eta konpongarriak diren material konposatu termoegonkorrak garatzeko
aplikagarritasun erraza..
1. Sarrera
Material konposatuen industriak hazkunde handia izan behar du datozen urteetan.
Automobilgintza bezalako sektore lehiakorrak material horien aldeko apustu sendoa egiten ari dira,
merkatuaren eskakizunak eta araudiak gero eta zorrotzagoak direlako. Horren adibide da
automobilgintzaren industria, material arinagoen bilaketa areagotu baitu, Europar Batasunak
ezarritako CO2 isurien mugak murrizteari buruzko araudi berriei aurre egiteko. Material konposatuen
artean, beira- eta karbono-zuntzez indartutakoak dira erabilienak prestazio mekaniko handiak behar
direnean. Erretxina mota ezberdinen artean, epoxi erretxinak dira hedatuenak, euren prestazio
mekanikoengatik eta ingurugiro baldintzekiko erresistentzia onagatik, eta bere erabilera masiboa da
aeronautika bezalako sektoreetan.
Automobilgintzaren eta garraioaren sektorean, pisua murrizteko estrategia erabilienetako bat
material metalikoen ordez material konposatuak erabiltzea da, zehazki erretxina termoegonkorrak
erabiliz. Hala ere, material termoegonkorrek (konpositeak, itsasgarriak, aparrak, etab.), arintasunari
eta prestazio mekanikoei dagokienez onura handiak dituzten arren, desabantaila handia dute, saretu
ondoren ezin baitira berriro prozesatu. Horrek konpontzeko eta birziklatzeko irtenbide tekniko zaila
eta konplikatua dakar, eta erabilera oso mugatua da. Material horiek aurre egin beharreko beste muga
garrantzitsu bat da egungo fabrikazio-prozesuek ekoizpen-kadentzia txikia eskaintzen dutela, eta,
horregatik, ezin direla iritsi produktibitatearen arloan hain zorrotzak diren sektoreetara, hala nola
automobilgintzara.
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Aurretik aipatutako eskakizun guztiak betetzeko material konposatu termoegonkorrek duten
oztopoa dela eta, azken urteotan ikerketa eta garapen berriak egin dira, merkatua asebeteko duten
funtzio eta material berriak aurkitzeko helburuarekin. Kimika kobalente dinamikoa bezala ezagutzen
dena, orain arte imajinaezinak ziren ezaugarri berriak dituzten polimero berriak garatzeko erabiltzen
ari da azkenaldian. Horrela, bada, vitrimeroak2,3, CANak4, dinameroak5 bezalako terminoak
gaurkotasuneko gaiak dira polimero eta materialen zientziaren barruan. Vitrimero hitza Leiblerrek
deskribatu zuen lehen aldiz, eta bereziki interesgarria da material termoegonkorrek dituzten
desabantaila guztiak gainditzeko. Material berri horien ideia, hiru dimentsioko sarean lotura
kobalente dinamikoak sartzean datza. Lotura horiek trukaketa-erreakzioak eman ditzakete kanpoko
estimulu bat aplikatuz, hala nola beroa, hiru dimentsioko sarea une oro mantenduz.
Azken urteotan, material vitrimeroak lortzeko aukera ematen duten hainbat lotura kobalente
dinamiko ikertu dira. Vitrimeroak garatzeko gehien erabiltzen diren lotura kobalente dinamikoak
honako hauek dira: karboxilatoen transesterifikazioa, uretano biniologoen transaminazioa, triazolgatz transalkilazioa, siloxano eta silanolen arteko trukea, olefinen metatesia, disulfuroen trukaketa eta
imina eta aminen arteko trukaketa. Sistema horiek guztiek garrantzi zientifikoa duten arren, hainbat
arrazoi direla medio (katalizatzaileen disolbaezintasuna, zahartzea, oxidazioaren edo hidrolisiaren
aurkako egonkortasun txarra, degradazio termikoa prozesatzean, propietate mekaniko baxuak,
kostua, eskalatze-arazoak, etab.), material konposatuak garatzeko duten aplikazio industriala oso
urrun dago oraindik.
Hori guztia kontuan hartuta, ikertu diren lotura dinamiko ezberdinen artean, disulfuro aromatiko
lotura dinamikoan oinarritutako aminofenildisulfuro (AFD) produktua hautagai egokia da erraz
industrializatzeko moduko eta prestazio handiko material konposatu berriak garatzeko eta, aldi
berean, birziklagarriak, birprozesagarriak eta konpongarriak izan daitezen.
Lan honetan, aminofenildisulfuroan oinarritutako epoxi erretxina (vitrimeroa) garatu dugu1.
Vitrimero honek dituen abantaila nagusiak ondorengoak dira: lehengai komertzialetatik abiatutako
sintesi erraza, tenperatura altuetan azkar erlaxatzea katalizatzailerik erabili gabe, birprozesagarriak
eta birziklagarriak eta konpongarriak diren zuntzez indartutako konpositeak erraz lortzea. Lan
honetan, epoxi erretxina dinamikoen garapenaren bidez, balio erantsi handiko konpositeak lortu dira,
oso berritzaileak eta egungo merkatuan oraindik existitzen ez direnak. Sistema dinamiko berri hau
disulfuro aromatikoen elkartrukean oinarritua dago (1.eskema), mekanismo erradikalario baten bidez
gertatzen dena [2+1].

1.eskema. Erreferentziazko epoxi erretxinaren eta epoxi erretxinaren sintesia.
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2. Emaitzak
Sarreran aipatu den bezala, epoxi oinarriko zuntzez indartutako polimeroak (FRP) errendimendu
handiko egiturazko material mota bat dira, eta industria-sektore askotan aplika daitezke. Hala ere,
birprozesatzeko, konpontzeko edo birziklatzeko dituen zailtasunak, bere izaera termoegonkorra dela
eta, automobilgintzan bezalako aplikazioetan hazkuntza mugatzen ari dira. Lan honetan, prestazio
handiko epoxi konposite dinamikoen fabrikazioa deskribatzen da, karbono- zein beira-zuntzez
indartuak, eta material berri horrek dituen propietate berriak frogatzen dira:
2.1. Erreferentziako epoxi eta epoxi dinamikoaren sintesia eta karakterizazioa
Propietate mekaniko onak eta beira trantsizio temperatura (Tg) altuko material baten adibide
adierazgarria izateko, A bisfenolaren diglicidil eterra (DGEBA, 1) aukeratu zen, merkatuan gehien
erabiltzen den epoxi monomeroetako bat delako. Erreferentziazko gogortzaile bezala
Dietiltoluendiamina (DETDA, 2) erabili zen, 4-amino-fenil disulfuroa (AFD, 3) gogortzaile dinamiko
bezala aukeratua izan zen bitartean (ikus 1. eskema).
Epoxi erretxinen prestaketa DGEBA eta dagokion gogortzailea 80 ºC-tan nahastuz egin zen, eta
ondoren tenperatura altuko saretze-ziklo bat egin zen. Saretze-erreakzioa Fourier-en transformatu
bidezko mikroskopia infragorri bidez jarraitu zen, eta epoxi taldeari zegokion banda (915 cm-1)
desagertzea izan zen saretzea osoa izan zela zehazteko irizpidea. Ekorketa kalorimetria
diferentzialaren bidez (DSC) beira trantsizio tenperatura (Tg) zehaztu ziren bai erreferentziazko epoxi
erretxina eta baita erretxina dinamikoarentzat. Antzeko Tg-a neurtu zen bi erretxinetan (ikus 1. taula).
Analisi temograbimetrikoek (TGA) 300 ºC-rainoko egonkortasun termikoa erakutsi zuten bi
erretxinentzat, erretxina dinamikoaren degradazio-tenperatura zertxobait txikiagoa izan zen, sarean
disulfuroak zeudelako. Azkenik, trakzio-saiakuntzak egin ziren propietate mekanikoak
karakterizatzeko. Biek antzeko trakzio-erresistentzia izan zuten, eta horrek esan nahi du Tg-aren
azpiko tenperaturatan portaera mekanikoa antzekoa dela (1. taula).
1.

Erreferentzia
Epoxi
dinamikoa

taula. Erreferentziazko epoxi eta epoxi dinamikoaren propietate mekanikoak eta termikoak.
Tg (DSC)
[ºC]

Tg (DMA)
[ºC]

Td
[ºC]

127
130

130
130

350
300

E´(25 ºC) E´ (150 ºC) Erresistentziaa) Deformazioaa)
[GPa]
[MPa]
[MPa]
[%]
2.5
20
81
7.3
2.6
20
88
7.1
a) Haustura balioak

2.2. Epoxi dinamikoan oinarritutako material konposatuen fabrikazioa
Resin Transfer Moulding (RTM) edo erretxina transferentzia bidezko moldekatzea erretxina
termoegonkorretan oinarritutako material konposatuak fabrikatzeko gehien erabiltzen den
prozesatze-metodoetako bat da. Lan honetan, geruza anitzeko laminatuak prestatu ziren karbono
edota beira zuntzetan eta epoxi erretxina dinamikoan oinarrituta, ondoren konpongarritasunari eta
birziklagarritasunari buruzko azterketak egiteko. Molde karratu batean zortzi zuntz geruza jarri ziren
eta, ondoren, prentsa batean itxi zen 130 ºC-tan. Erretxina dinamiko nahasketa [DGEBA (100 g) eta
4-AFD (43,8 g)] 1,5 bareko presioarekin injektatu zen Isojet DPE COMPACT ereduko RTM ekipo
batean. Errefortzu zuntz guztia inpregnatuta zegoenean, erretxinaren sarrerak itxi eta 2,5 bar
aplikatuz trinkotu zen 30 minutuz. Azkenik, laminatua 130 ºC-tara saretu zen ordubetez presio
berean.
2.3. Epoxi erretxina dinamikoan oinarritutako material konposatuen konpongarritasunaren
azterketa
Material konposatu termoegonkorrek hainbat motatako kalteak jasan ditzakete, hala nola (mikro)
pitzadurak, delaminazioak, inpaktuak, hausturak, urradurak, etab. Material konposatuak konpontzeko
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egungo prozedurek, teknika bereziak eta langile kualifikatuak behar dituzte. Horrek konpontze
prozesuak motel eta garesti bihurtzen ditu.
Ziur asko, delaminazioak dira material konposatuek jasaten duten kalte ohikoena, bai fabrikazioprozesuan, bai zerbitzuan dauden bitartean, eta zuzenean konpondu ezin diren kalteak dira.
Epoxi erretxina dinamikoan oinarritutako material konposatuen konpongarritasuna aztertzeko eta
frogatzeko, honako esperimentu hau egin zen: lehenik eta behin, 20 × 10 × 1.8 mm-ko (ISO 14130)
probetak moztu ziren. Probeta hauei laminarteko zizaila-saiakuntza (ILSS) egin zitzaien, eta, horren
ondorioz, probetak delaminatu ziren (ILSS saiakuntzak, oro har, laginean delaminazioa eragiteko
behar den indarra kuantifikatzeko egiten dira). Beira zuntzean eta epoxi erretxina dinamikoan
oinarritutako material konposatuaren ILSS saiakuntza hauetan lortutako laminarteko zizailarekiko
erresistentzia-balioa 37 ± 3 MPa izan zen, probetetan delaminazio induzituaren ebidentzia bisualak
agertuz (1i irudia). Ondoren, delaminatutako probetak, 200 ºC-ko tenperaturan eta 20 bar-eko
presioan jarri ziren 5 minutuz, plater beroko prentsa batean.
Bisualki konpondutako probetek ez zuten delaminazio-zeinurik (1ii irudia), eta lortutako
konponketaren efizientzia kuantifikatzeko helburuarekin berriz ere egin zitzaien ILSS saiakuntza 38
± 2 MPa-ko erresistentzia-balioa lortuz. Horrek esan nahi du 100%ko konpongarritasuna lortu
daitekela.

1. irudia. i) Beira-zuntzez indartutako konposite dinamikoko probetak, zizaila-saiakuntzen ondoren. ii) Konpresio
bidez konpondutako probetak (200 ºC, 20 bar, 5 min). iii) Konpondu ondoren entseatutako probetak.

2.4.
Epoxi
erretxina
dinamikoan
birziklagarritasunaren azterketa

oinarritutako

material

konposatuen

Material konposatu termoegonkorrak ezin dira erraz birziklatu, sare iraunkorreko egitura dutelako.
Hori oztopo handia sortzen ari da merkatu globalean, batez ere automobilgintzan, aeronautikan edo
energia eolikoan. Gaur egungo birziklatze-metodoak energia asko kontsumitzen duten prozesuetan
oinarritzen dira nagusiki, hala nola pirolisian, non erretxinazko matrizea erre egiten den eta, beraz,
ezin den berreskuratu eta berreskuratutako indartze-zuntzaren kalitatea hasieran baino nabarmen
txikiagoa den pirolisi-prozesuaren baldintza bortitzen ondorioz. Testuinguru horretan, epoxi erretxina
dinamikoan oinarritutako material konposatuek birziklatzeko bi aukera berri eskaintzen dituzte,
jarraian deskribatzen den bezala.
1.- Birziklatze kimikoa
Lehenik eta behin, nabarmentzekoa da epoxi erretxina dinamikoan oinarritutako material
konposatuek ohiko konposatu termoegonkorrek duten erresistentzia kimiko ona dutela, hala nola
THF, toluenoa, azetona, etanola, NaOH edo HCl (2 irudia).

2.irudia. Beira-zuntzez indartutako konposite dinamikoko laminatuak aldaketarik gabe mantentzen dira 72 h
ondoren hainbat agente kimikotan.
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Hala ere, epoxi matrizean lotura dinamikoak daudenez, tiol baten presentzian erraz disolba daiteke,
tiol-disulfuro trukatze erreakzioaren ondorioz. Konposite dinamikoetan dagoen sare polimerikoa
erabat disolba daiteke, errefortzu-materialari eragin gabe. Horrela, zuntza inolako kalte
garrantzitsurik gabe berreskuratu ahal izango da, eta matrizea erretxina berrerabilgarri gisa (3.irudia).

3. irudia. Epoxi matrize dinamikoaren disoluzio partziala tiol bat duen disoluzio batean. Karbono-zuntza osorik
berreskuratu zen.

2.- birziklatze mekanikoa
Epoxi erretxina dinamikoan oinarritutako material konposatuek mekanikoki birziklatzeko aukera
ere eskaintzen dute, disolbatzailerik edota agente kimikorik erabili behar izan gabe. Birziklatze
mekanikoaren aukera honek bi urratseko prozesua eskatzen du: (i) hauts fineko material
konposatuaren laginak ehotzea eta (ii) hautsa berotan konpresioz moldekatzea, "Bigarren
belaunaldiko" material konposatuko pieza berriak lortzeko (4. irudia). Aipatzekoa da kasu honetan ez
dela espero zuntz motzean oinarritutako material konposatuko pieza berriek zuntz jarraituko
hasierako material konposatuen errendimendu mekaniko bera izatea, eta, beraz, horien erabilera
egiturazkoak ez diren beste aplikazio batzuetara bideratuko litzatekeela.

4. irudia. Beira-zuntzez indartutako konposite dinamikoen birziklatze mekanikoa.

2.5. Konposite birprozesagarriak: ekoizpen-kadentzia handiak
Lan honetan aurkeztutako konposite dinamikoen beste gaitasun oso interesgarri bat heuren
birprozesagarritasuna da (presioa eta beroa aplikatuz). Erretxina dinamikoan oinarritutako
konposatuak "termoformatuak" izan daitezke erabat saretuta egon arren 5. irudian erakusten den
moduan.

5. irudia. 2 mm-ko lodierako (a) epoxi/karbono-zuntz konpositea birprozesatzea termokonformatua da
200 ºC-tan eta 20 baretan (b), 3D (c) geometria lortzeko.

Erabat saretutako laminatuak birprozesatzeko gaitasunak material konposatuak modu masiboan
fabrikatzeko aukera berriak irekitzen ditu automobilgintzan eta garraioan, oro har.

111

3. Ondorioak
CIDETEC-ek erretxina eta material konposatu dinamikoen belaunaldi berri bat garatu du,
automobilgintzaren eta, oro har, garraioaren industriei material eta prozesu berriak eskain
diezazkieketenak, material konposatu termoegonkorren abantaila guztiak eskainiz, aurrez aipatutako
mugei irtenbide tekniko lehiakorrak konbinatuz. Ildo horretan, egungo material konposatuen
propietate mekaniko berberak eskaintzen dituzten material konposatuen belaunaldi berri bat garatu
da, material termoplastiko gisa birprozesatuak, birziklatuak eta konponduak izateko aukerarekin.
Horrek abantaila garrantzitsuak dakartza, hala nola:
• Produkzio-kadentziak handitzea.
• Osagaiaren balio-bizitza handitzea, konpontzeko gaitasuna dela eta.
• Piezak baztertzeak eragindako kostuak murriztea.
• Piezak ordezteak eragindako mantentze-kostuak aurreztea.
• Hondakinak ezabatzean sortutako kostuak murriztea.
• Pisua murriztea. Ondorioz, energia eta baliabide naturalen kontsumoa aurreztuko da, bai eta CO2
eta beste kutsatzaile batzuen emisioak murriztuko ere.
• Ingurumenaren aldetik jasangarriak diren materialak izatea, erabat birziklagarriak eta
konpongarriak baitira.
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Gako-hitzak: Birziklapena, Konpositeak, Garraioa, Industria
Laburpena. Efizientzia energetikoa hobetzeko asmoz, karbono zuntz errefortzua duten
polimeroen erabilera gero eta handiagoa da ibilgailuetan. Modu berean, material hauen hondakin
kopurua gero eta handiagoa izatea espero da. Birziklapen metodoek hauen hondakinak zabortegietan
pilatzea ekiditea dute helburu eta bigarren mailako zuntzak eskuratzeko aukera ematea. Lan honetan,
karbono zuntz errefortzua duen eta epoxy matrizea duen material baten birziklapena burutu da,
baldintza leunetan eta C-N eta C-O loturen apurketa espezifikoan datzan solbolisi erreakzioaren
bidez. Modu honetan, kalitate handiko karbono zuntzak lortu dira. Zuntzen gainazalaren
karakterizazio morfologikoak, hauen gainazalean erretxina arrastoak gelditu direla egiaztatu du,
antzeko zuntz birjinekin konparatuz. Zuntzak estrusio bidez poliamida-6-rekin modu eraginkorrean
integratu dira erreferentziazko zuntz kantitate berdinekin eta injekzio bidezko moldaketa erabiliz
probetak lortu dira, zuntz birziklatu eta zuntz birjinekin. Trakzio, makurdura eta jotze saiakuntzak
burutu dira, zuntz birziklatuarekin prestatutako konpositeen propietate mekanikoetan, galera
minimoak daudela frogatuz.
1. Sarrera
Gaur egun, ibilgailuen sektorea izugarrizko garapena jasaten ari da, jasangarritasun handiago baten
bila. Honi dagokionez, ibilgailuen egituraren arintzea ezinbestekoa da, hauen efizientzia energetikoa
hobetzeko. Honetarako, karbono zuntz errefortzua duten polimeroak material egokiak dira,
pisuarekiko erresistentzia eta zurruntasun erlazio ezin hobea erakusten dutelako. Hala ere, material
hauen erabilpena mugatzen duten bi arazo larri daude:
(1) Karbono zuntzak normalean erretxina termoegonkorrekin konbinatzen dira eta honek, hauen
birziklapena mugatzen du. Tradizionalki, beraien bizitza erabilgarria igarota zabortegietan pilatu ohi
dira. Dena den, gero eta araudi zorrotzagoek material hauen birziklapena bultzatu dute1,2.
(2) Karbono zuntzak ekoizteko energia kantitate handiak behar dira (beira zuntza baino hamar
bider handiagoa) eta honek garestitu egiten ditu, beraien erabilera sektore batzuetara mugatuz.
Sektore hauek goi mailako ezaugarri mekanikoak behar dituztenak dira alegia non zuntz luzeak
erabiltzen diren, sektore aeroespazialean adibidez. Hori dela eta, automozio sektorean eta zuntz
motzeko konpositeetan ez da ohikoa beraien erabilera,1,2.
Birziklapena planteatutako arazoei aurre egiteko bide bakarra da. Izan ere, alde batetik, material
hauek zabortegietan pilatzea ekiditen da. Beste alde batetik, bigarren mailako karbono zuntzen iturri
gisa ere planteatzen da. Erabilera eta birziklapena dela eta, zuntz birziklatuek zuntz birjinen propietate
berdinak ez dituzten arren, erabilgarriak izan daitezke automozio sektorerako eta zuntz motzeko
konpositetan erabiltzeko adibidez1,2.
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Birziklapen metodoen artean, pirolisi bidezko birziklapena hedatuena da industria mailan. Hala
ere, erabilitako baldintza bortitzek karbono zuntzak kaltetzen dituzte eta gainera hauen gainazala ez
da guztiz garbi gelditzen. Honen aurrean, solbolisi bidezko metodoak daude ordezko gisa, ez
baitituzte hain egoera bortitzak erabiltzen eta kalitate hobeko zuntzak eskuratzeko aukera ematen
baitute. Solbolisi metodoak erreakzio kimikoetan oinarritzen dira, non matrizea termoegonkorra
degradatu egiten den, karbono zuntz garbiak utziz. Tradizionalki solbolisi erreakzioak baldintza
superkritikoetan dauden disolbatzaileekin eta disolbatzaile oxidatzaileekin burutu izan ohi dira. Hala
ere, azken urteetan egoera leunetan burutzen diren solbolisi erreakzioak garatzen ari dira. Alde
batetik, egoera leunek zuntzak kaltetzea ekiditen dute1. Beste alde batetik, eskala industrialean
garatzeko aproposagoak dira. Baldintza leunetan burutzen diren birziklapen metodoek, C-N eta C-O
lotura polarren apurketan oinarritzen dira. Disolbatzaileak polimeroaren egitura puztu egiten du eta
aldi berean, katalizatzaileak puztutako egituratik abiatu egiten da, heteroatomoarekin (C-N eta C-O)
koordinatuz eta loturaren apurketa ahalbidetuz3,4.
Karbono zuntz birziklatuak polimero termoplastikoekin asko erabili izan ohi dira, zuntz motz edo
nonwoven eran. Automoziorako injekzio bidezko moldaketa aproposa da, forma konplexuak dituzten
egitura estruktural edo sasi estrukturalak lortzea ahalbidetzen duelako prezio merkean eta denbora
gutxian pieza kantitate handiak lortuz. Dena den, material birziklatuak azkenengo erabiltzaileen
aurrean fidagarritasun arazoak sortzen dituzte, beraien erabilera mugatuz5.
Lan honen helburua, erreakzio kimiko baten bidezko karbono zuntz errefortzua duen material
polimeriko termoegonkor baten birziklapenean da C-N eta C-O loturaren apurketaren bidez eta
karbono zuntz birziklatuaren berrerabilpenean zuntz motzeko konposite termoplastikoetan.
Horretarako, zuntzen gainazala aztertu da lehenengo, zuntz birjinarekin konparatuz. Ondoren,
estrusio eta injekzio bidezko moldaketa erabiliz zuntz birziklatua eta zuntz birjina poliamida-6-rekin
nahastu da, %20-ko erreferentziazko pisuan. Konpositeekin trakzio, makurdura eta jotze saiakuntzak
burutu dira birziklatze prozesua balioztatzeko.
2. Atal esperimentala
2.1. Erreferentziazko materialaren prestaketa
Erreferentziazko material gisa ASTAR etxeko Sheet Moulding Compound (SMC) (CARBKID
EK03-5750) erabili da, % 57-ko karbono zuntz kantitatea duena. Honek, 25 mm luzerako zuntzak
ditu, ausazko eran orientatuta. Prepeg-a konpresio bidez kontsolidatu da 150ºC-tan, 170 bar-tan eta 5
minutuz, 18 cm x 18 cm x 0,3 cm-ko moldea erabiliz.
2.2. Birziklapen prozesua
Erreferentziazko materiala prestatu eta gero, honen birziklapena burutu da. Hau Extracthive (Le
Pont de Claix, Frantzia) enpresako instalazioetan burutu da. Prozesu honetan bi mailako eta 800
litroko autoklabea erabili da, 1. Irudian ikus daitekeen bezala. Horrela, disolbatzailearen eta
materialaren arteko kontaktu zuzena ekiditen da. Azido azetikoa disolbatzaile gisa erabili da eta azido
klorhidrikoa katalizatzaile gisa 16/1 proportzioan. Aldi berean, 0,2g ur/1g azido klorhidriko
proportzioa erabili da. Baldintza hauetan erreferentziazko materiala 6 orduz, 170ºC-ko tenperaturan
eta 10-barreko presioan mantendu da. Horrela, zuntz garbiak eskuratu dira.
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1. irudia. Birziklapen prozesuan erabilitako prozesua bi mailako erreaktorean.

2.3. Zuntz motzeko konposite termoplastikoen prestaketa
Estrusio prozesua erabiliz, karbono zuntz birziklatua poliamida-6-rekin (Akulon K122, DSM)
nahastu da torloju bikoitzeko Brabender DSE 20/40 estrusora kobikaria erabiliz. Horretarako, 100bmko biraketa abiadura erabili da, %20-ko karbono zuntz kantitatea duen nahastea prestatuz. Aldi
berean, aurreko ataleko erreferentziazko lagina prestatzeko erabili den zuntz birjin berdina erabiliz
(Zoltek PX35, 50K), beste nahaste bat prestatu da, matrize berdinarekin. Kasu honetan, 32bm-ko
biraketa abiadura erabili da. Estrusoran bi laginak prestatzeko ondorengo tenperatura konfigurazioa
erabili da: 250ºC/255ºC/255ºC/260ºC/260ºC/265ºC. Estrusoratik ateratako hariak, ur azpian hoztu
egin dira eta 4-5 mm-ko pellet-ak moztu dira. Ondoren, Demag 100Tn injektorea erabiliz, dogbone
itxurako ISO527 1A motako probetak lortu dira. Horretarako, 270ºC-ko injekzio tenperatura, 80ºCko molde tenperatura, 1,3s-ko injekzio abiadura, 64s-ko ziklo denbora eta 420MPa-ko trinkotze
presioa erabili da. Garrantzitsua da esatea estrusio zein injekzio prozesuaren aurretik, materiala
lehortu dela 80ºC-tan 12 orduz aire lehorra erabiltzen duen lehorgailu industrial batean.
2.4. Karakterizazio metodoak
Birziklapen prozesuaren ostean, zuntza morfologikoki aztertu da ekortze mikroskopio
elektronikoa (SEM) erabiliz, Hitachi 4800S. Elektroiak 5kV-eko azelerazioan zuzendu dira aldez
aurretik urrez estalitako laginetara.
Zuntzak aztertu eta gero, konpositeak aztertu dira. Karbono zuntz kantitatea zehazteko, analisi
termograbimetrikoa (TGA) erabili da, TA Q50 ekipoa erabiliz. Neurketak nitrogeno atmosferan
burutu dira 10ºC/min-ko abiaduran eta 25ºC eta 850 ºC-ko tartean. Kristalizazioa aztertzeko ekortze
kalorimetria diferentziala (DSC) burutu da, TA Q100 ekipoan, 10ºC/min-ko abiaduran eta -20ºC-tik
260ºC-ra. Bestalde, zuntz luzerak zehazteko probeta zatiak erre egin dira 450ºC-tan ordu batez.
Errautsa ur distilatu eta glizerina suspentsio batean dispersatu da. Dispertsioak 6 aldiz diluitu dira eta
azken diluzio horretatik, alikuota bat hartuz bi laginen zuntz luzera distribuzioak neurtu dira Nikon
SMZ 745T mikroskopio optikoa erabiliz eta NIS elements 5.2.21.01 programa erabiliz, 50 µm-3000
µm luzera tartean. Konposite laginen propietate mekanikoak aztertzeko, trakzio eta makurdura
saiakuntzak burutu dira MTS insight electromechanical ekipoa erabiliz 23ºC-tan eta DAM (Dry As
Moulded) eran, ISO 527 eta ISO 178 araudia jarraituz, hurrenez hurren. Trakzio saiakuntzak
burutzeko 100kN-ko zelula erabili da eta makurdura saiakuntzak burutzeko 5kN zelula. Laginen jotze
saiakuntzak ISO179 araudia jarraituz burutu dira 23ºC-tan eta DAM (Dry As Moulded) eran, ATS
faar IMPats-15 Charpy pendulua erabiliz. Apurketa puntu berdinetik gertatzen dela bermatzeko,
laginak aurretik koskatu dira. Zuntzak analizatzeko erabilitako prozedura berdina jarraituz, laginen
fraktografien analisia burutu da ekortze mikroskopio elektronikoa (SEM) erabiliz.
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3. Emaitzak
3.1. Karbono zuntzen gainazalaren karakterizazioa
Karbono zuntzen gainazalaren azterketa, karbono zuntz birziklatua birjinarekin konparatuz egin
da. Horrela, 2. Irudian ikus daitekeen bezala, karbono zuntz birziklatuetan erretxina arrastoak
identifikatu dira. Karbono zuntz birjinen kasuan, gainazal leunak antzeman dira, karbono zuntzetan
ohikoak diren koskak epoxy sizing-az estalita agertzen direlarik.

2. irudia. (a) Karbono zuntz birziklatuaren eta (b) karbono birjinaren SEM mikrografiak.

3.2. Konpositeen karakterizazioa
Bi konpositeen zuntzaren proportzioa pisuan 20%-koa dela gutxi gorabehera zehaztu da TGA
bidez. Metodoaren balidapena PA6 matrizea erreferentzia gisa analizatuz burutu da 3a. Irudian ikus
daitekeen moduan. Era berean, ekortze kalorimetriaren bidez, konpositeak antzeko kristalinitate
ehunekoa erakusten dutela frogatu da, 3b. Irudia ikus daitekeen bezala (%100 kristalinoa den
poliamida-6-ren entalpia gisa 190J/g hartu da)6.

3. irudia. (a) Analisi termograbimetrikoa eta (b) ekortze kalorimetria diferentziala.
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Determinaturiko zuntz luzera distribuzioak, zuntz apurketa bi konpositeen kasuan era berean
gertatzen dela frogatzen dute estrusio eta injekzio prozesuan, 4. Irudian ikus daitekeen moduan.

4. irudia. Zuntz luzera distribuzioa konpositeetan.

Konpositeek material hauskorren ohiko portaera erakusten dute, trakzio esfortzu-deformazio
kurbetan (ikus 5a. Irudia) behatu daitekeen moduan, esfortzu maximoan hauen apurketa gertatzen
delarik. PA6 laginak ordea, termoplastikoen ohiko portaera erakusten du, estrikzioaren agerpena dela
eta, materialaren erresistentzia deformazioa aurrera doan heinean jaisten delarik7. Zuntz birjinaren
epoxy sizing-ak, zuntz-matrize itsastea handiagoa izatea eragiten du zuntz birziklatuarekin
konparatuz. Horrela, zuntz birjinaren kasuan apurketa esfortzu eta deformazio balore handiagoetan
gertatzen da, zuntz eta matrize arteko desitsaste fenomenoa txikiagotuz, SEM irudietan ikus daitekeen
moduan (ikus 6.Irudia)8. Makurduran joera berdina ikus daitekeen arren (ikus 5b. Irudia), portaera
hau ez da hain nabarmena. Era berean, zuntz birjinarekin prestatutako konpositeak erresilientzia
handiagoa dutela frogatu da, 5c. Irudian ikus daitekeen bezala.

5. irudia. (a) Trakzio kurba, (b) makurdura kurba eta (c) jotze saiakeren emaitzak.
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6. irudia. (a) Karbono zuntz birziklatuarekin eta (b) karbono zuntz birjinarekin prestatutako SEM bidez hartutako
fraktografiak- .

4. Ondorioak
Lan honetan karbono zuntz errefortzua duen material polimeriko baten solbolisi bidezko
birziklapenean eta karbono zuntz birziklatuen berrerabilpenean datzan prozesua aurkezten da.
Birziklapen metodo hau baldintza epeletan gertatzen den C-N eta C-O loturen apurketan oinarritzen
da. Baldintza hauek, kalitate handiko zuntz birziklatua lortzea ahalbidetu dute. Hala ere,
birziklatutako zuntzaren gainazalean erretxina arrastoak identifikatu dira. Estrusio eta injekzio
bidezko moldaketaren erabiliz, zuntz birziklatuarekin eta zuntz birjinarekin zuntz motzeko konposite
termoplastikoak prestatu dira, zuntz proportzio berdinean. Konpositeen trakzio, makurdura eta jotze
saiakuntzak burutu dira, zuntz birziklatuarekin prestatutako konpositeek zuntz birjinarekin
prestatutakoen antzeko propietate mekanikoak dituztela frogatuz. Horrela, birziklapen metodoaren
balioztatzea burutu da.
5. Eskerrak
Lan hau EIT Raw Materials finantziaturiko RELICARIO (Recycling or end-of-life carbon fibre
reinforced plastics) proiektu europarraren parte da. Egileek erakunde honen finantzazioa eskertu nahi
dute. Egileek, SGIkerren (UPV/EHU/ FEDER, EU) laguntza teknikoa eta giza babesa eskertzen dute.
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Gako-hitzak: bio-findegia, biomasa, zelulosa, hemizelulosa, lignina.
Laburpena. Baliabide fosilekiko mendekotasun txikiagoa duen etorkizun bat lortzeko,
beharrezkoa da baliabide natural berriztagarrien ustiapen eraginkorra egitea. Helburu horrekin biofindegiak garatzen ari dira, non material lignozelulosikoak prozesu kimikoen bidez eraldatzen diren
bere egitura-osagaietan zatituz. Gero, osagai hauek beste hainbat aplikazio ezberdinetan erabili
daitezke, horrela hondakin hauek integralki ustiatuz. Lan honetan, gari-lastoaren eta pinu-zuraren
bio-findegi mota bat proposatzen da. Proposatutako bi prozesuekin, autohidrolisia eta
deslignifikazioa, hondakin hauen hiru osagarri nagusiak bereizi ziren. Ondoren, lortutako
produktuen karakterizazioa egin zen hauen aplikagarritasuna aztertzeko.
1. Sarrera
Azken hamarkadetan petrolio-baliabideak agortzen ari direla esaten da, gero eta erreserba
gutxiago gelditzen direlako, gainera haietaraino heltzea gero eta zailagoa da. Horren ondorioz,
ekonomikoki ez da hain errentagarria petrolio-baliabideak ustiatzea. Mundu mailako energiakontsumoaren ikerketa baten arabera1, munduko populazioaren %10ak erregai fosilen baliabideen
%90a erabiltzen du. Hori dela eta, gizartea baliabide fosilen hain mendekoa ez den etorkizun
baterako prestatu beharko litzateke. Helburu hau lortzeko, baliabide berriztagarriak modu eraginkor
batean erabiltzea beharrezkoa da, bai erregaiak lortzeko baita konposatu kimikoak ekoizteko ere.
Baliabide berriztagarri horietako bat, biomasa izango litzateke. Hau, Euskalterm-en arabera, energia
berriztagarriaren iturritzat erabil daitekeen edozein materia organiko ez-fosila da. Biomasa
lehengaitzat hartuta, hau tratatzeko eta zatikatzeko bio-findegiak sortu dira. Biomasaren, eta
konkretuki, material lignozelulosikoen erabilera integrala lortzeko, bio-findegi kontzeptua erabil
daiteke. Material lignozelulosikoa tratatuz, honen egitura-osagaiak (zelulosa, hemizelulosak eta
lignina) dituzten korronte bereiziak lortu daitezke, ondoren korronte bakoitza helburu zehatzetarako
erabili ahal izateko.
Aurretratamendu eraginkorrak eta errentagarriak garatzea da material lignozelulosikoen
aprobetxamendu integrala egiteko erronka nagusietako bat, bio-findegi kontzeptuaren barruan.
Hurrengo belaunaldiko bio-findegian, lehengaiak are gehiago zatikatuko dira osagai baliotsuetan,
erauzketa, hartzidura eta pirolisi kontrolatuaren bidez, baita metodo tradizionalagoen bidez ere.
Gainera, lortutako produktu kimikoak balio handiagoko produktu bihurtzen saiatuko da (adibidez,
hartzidura-azidoen esterifikazioa, beste batzuen artean)2. Kimika berdearen eta bio-findegiaren
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printzipioetan oinarritutako teknologiak erabiltzea, hala nola erreaktiboak berreskuratzea edo
efluenteak eta emisio kutsatzaileak minimizatzea, funtsezkoa da ekonomiaren eta ingurumenaren
ikuspegitik prozesu jasangarria izateko.
Lan honetan, bio-findegi prozesu bat proposatzen da Euskadin ugariak diren bi hondakinetatik
baliogarriak diren produktuak lortzeko 1. irudian ikus daitekeen bezala. Aztertu diren
hondakinetako bat nekazaritza industriatik dator, gari-lastoa (Triticum), eta bestea baso-industriatik,
pinu-zura (Pinus radiata). Lan honetan proposaturiko bio-findegi prozesuei esker aipatutako
lehengaiak hauen hiru osagai nagusietan bereizi dira (hemizelulosak, zelulosa, eta lignina) eta,
ondoren, osagai hauek karakterizatu eta eskaintzen duten aplikagarritasuna aztertu da.

1. irudia. Proposatutako bio-findegiaren eskema.

2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Erabilitako gari-lastoa (Triticum) eta pinu-zura (Pinus radiata) bertako nekazariek hornitutakoak
dira. Lehengaiak jaso ondoren, giro-tenperaturan lehortu ziren hezetasun konstante bateraino, eta
ondoren, ehotu eta bahetu ziren, tratamendu ezberdinetarako erabiltzen diren 4 mm-tako tamainako
zatiak lortzeko. Karakterizazio kimikorako, bi lehengaiak ehotu eta bahetu ziren berriro 0,5 mm-tik
beherako partikulak lortzeko. Hezetasun, errauts eta estraktu kantitatea neurtzeko metodo
estandarrak erabili ziren (TAPPI T264-om-88, TAPPI T244-om-93 eta TAPPI T204-cm-97,
hurrenez hurren). Hemizelulosa, glukano eta lignina edukiak neurtzeko, Energia Berriztagarriaren
Laborategi Nazionalaren NREL/TP-510-42618 protokoloa jarraitu zen. Glukanoa eta hemizelulosak
zehaztean sortutako monosakaridoen kuantifikazioa HPLC bidez egin zen, Dávilak deskribatutako
metodoa jarraituz3.
Laburbilduz, lastoaren osagaiak hauek ziren: %3,44 errautsa, %3,48 estraktuak, %17,06 lignina
disolbaezina, %34,64 glukanoa eta %26,07 hemizelulosak. Pinuaren konposizioa hau zen: %0,35
errautsa, %5,17 estraktuak, %26,34 lignina disolbaezina, %40,59 glukanoa eta %26,55
hemizelulosak.
2.2. Autohidrolisia
Lehengaien autohidrolisia bibliografian deskribatutakoaren arabera egin zen. Tratamendu
guztiak altzairu herdoilgaitzezko 5100 Parr erreaktore batean egin ziren, Parr kontrolagailu batekin.
Alde batetik, lastoarentzat autohidrolisia 180 ºC-ra burutu zen, 30 minutuz, 1/10-eko solido/ur
erlazioarekin (kg/kg)4. Beste aldetik, pinuaren kasuan, aurretik optimizatutako bi etapaz osatutako
tratamendua erabili zen, 1/8-ko solido/ur erlazioarekin (kg/kg)5. Laburbilduz, lehengo etapan pinua
eta ur distilatuaren nahasketa 130 ºC-ra berotu zen, eta ondoren, hoztu, iragazi eta solidoa lehortu
zen. Solido honi bigarren ur-tratamendu bat egin zitzaion (erreaktore berean, solido-likidoaren
proportzio bera erabiliz), 175 ºC-ra, 26 minutuz.
Bi kasutan, behin erreakzio-denbora igarota, erreaktorea hoztu zen, eta fase solidoa eta likidoa
filtrazio bidez bereizi ziren. Fase solidoa urarekin garbitu eta 4 ºC-tan gorde zen bio-findegiko
eskemaren hurrengo urratsean erabili arte. Fase likidoa, edo autohidrolisiko likorea,
hemizelulosetako konposatuetan aberatsa da (oligosakarido eta monosakaridoak), eta beste goimailako aplikazioetan erabili daiteke.

120

2.2. Deslignifikazioa
Lehengaia autohidrolisiaren bidez tratatu ondoren, lortutako solidoari bi deslignifikazio-prozesu
desberdin egin zitzaizkion, non alde batetik zelulosan aberatsa den solido bat lortzen den, eta
bestetik, ligninan aberatsa den likore beltz bat. Lehengai bakoitzaren desliginifikazioak egiteko,
aurretik argitaratutako tratamenduak erabili ziren, lehengai bakoitzarentzat baldintza egokiak
erabiliz. Lehen deslignifikazio-erreakzio prozesua organosolv baten bidez egin zen. Lastoarentzat
1/20-ko solido/likido erlazioarekin, 60/40 EtOH/ura (v/v), 210 °C eta 60 minutuko tratamendua6
erabili zen eta pinuarentzat 1/6-ko solido/likido erlazioarekin, 60/40 EtOH/ura (v/v), 200 °C eta 60
minutuko tratamendua7. Organosolv erreakzio guztiak etengabeko agitazioarekin eta autohidrolisian
erabilitako altzairu herdoilgaitzezko erreaktore berdinean egin ziren. Bigarren deslignifikazio
prozesua autoklabe batean egindako erreakzio alkalino bat izan zen sodio hidroxidozko disoluzio
batekin, bi kasuetan %5eko kontzentrazioarekin (pisuari dagokionez), borosilikatozko beirazko
botilak erabiliz. Lastoarentzat erreakzioa 121°C-tan egin zen 90 minutuz, 1/20-ko solido/likido
erlazioarekin8 eta pinuarentzat 120°C-tan egin zen 60 minutuz, 1/10-ko solido/likido erlazioarekin 9.
Deslignifikazio prozesua eta gero, solidoa eta likidoa iragaziz bereiztu ziren. Frakzio solidoak
urarekin garbitu ziren pH neutroraino, eta kimikoki karakterizatu ziren. Bestalde, likore beltzetan
zegoen lignina bi eratan prezipitatu zen erabilitako tratamenduaren arabera. Organosolv likoreen
kasuan, hauen bolumenarekiko ur azidifikatuzko (pH2) bi bolumen gehituz egin zen, eta likore
alkalinoen kasuan H2SO4 (96%) erabili zen likorearen pH-a 2ra jaisteko.
2.3. Karakterizazio teknikak
2.3.1. Solidoen karakterizazioa
Autohidrolisi eta deslignifikazio tratamenduetan iragaziz berreskuratutako fase solidoen alikuota
bat, ur distilatuarekin garbitu eta airean lehortu zen. Lortutako solidoak kuantifikatu egin ziren eta
haien hezetasuna neurtu zen (TAPPI T264-om-88), disolbatutako substratua kalkulatzeko. Gero,
solido lehorra kimikoki karakterizatu zen bere konposizioa ezagutzeko (NREL/TP-510-42618
protokoloaren arabera).
2.3.2. Ligninaren karakterizazioa
Lortutako ligninen karakterizazio orokorrerako, lehendabizi haien purutasuna zehaztu zen
Morales-ek deskribatutako bi urratseko hidrolisi azidoko prozesu baten bidez10. Hidrolisi honen
likorearen azukre edukia HPLC bidez aztertu zen eta lortutako hondakin solido disolbaezina
Klasonen ligninatzat hartu zen. Ondoren, konposatu fenoliko totalak (KFT) neurtu zitzaizkien.
Horretarako Folin-Ciocalteu metodoa erabili zen, Erdociak deskribatzen duen bezala11.
Laburbilduz, lignina laginak dimetilsulfoxidoan disolbatu ziren eta azido galikoa erabili zen
estandar gisa. Emaitzak % azido galikoaren baliokide (GAE) gisa adierazi ziren. Horretaz gain,
FTIR eta GPC teknikak erabili ziren ligninen egiturak hobeto ezagutzeko, Moralesek deskribatzen
dituen metodoak jarraituz10.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Autohidrolisia
Autohidrolisia egin ondoren, tratamenduaren eraginkortasuna ebaluatu zen frakzio solidoaren
karakterizazioaren bidez (ikusi 1. taula) eta tratamenduaren ondorioz lortutako galerak kalkulatuz
ere. Lastoari dagokionez, pinuarekin konparatuz, disolbagarritasun handiagoa lortu zen, %
45,63koa. Emaitza hau bat dator Han-ek lehengai berdina erabiliz lortutako balioekin, tenperatura
berdinean, %53-69,8 bitarteko errendimenduak aurkeztu baitzituen12. Solidoaren karakterizazioan
hemizelulosen %82,44ko galera antzeman zen, eta galera txikiagoak ikusi ziren ligninarentzat eta
zelulosarentzat, %13,47 eta %19,53, hurrenez hurren. Pinuari dagokionez, lehenengo etapan,
130ºC-ra egindako aurretratamenduan uretan disolbagarriak diren konposatu erauzgarriak disolbatu
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ziren5. Fase hau beharrezkoa da hemizelulosen erauzketa ahal bezain purua izan dadin.
Tratamenduaren bigarren fasean, %19,15 disolbagarritasuna lortu zen, hemizelulosen %78,24a
disolbatuz. Disolbagarritasuna Santos-ek 170 ºC-tan eta 60 minutuko tratamenduan lortutakoarekin
bat dator; hala ere, disolbatutako hemizelulosen ehunekoa lan honetan lortutakoa baino txikiagoa
da13. Lignina eta zelulosari dagokionez ez zen kantitate neurgarririk disolbatu. Bi lehengaien
autohidrolisia egin ondoren, ligninan eta zelulosan aberatsak ziren solidoak lortu ziren, hurrengo
banantze-etaparako prestatuak.
1. taula. Autohidrolisia eta desligfikazioaren ondoren lortutako solidoen berreskurapena eta karakterizazioa.
Lastoa
Tratamendua
Autohidrolisia Alkalinoa
Berreskuratako
solidoa (% pisua)
Konsposizioa
(% pisua)
Glukanoa
Hemizelulosak
Lignina

Organosolv

Pinua
Tratamendua
Autohidrolisia Alkalinoa

Organosolv

54,37

53,25

72,50

80,73

76,10

83,00

51,27
8,42
27,15

67,93
1,11
4,27

64,02
1,47
17,4

62,01
7,14
34,39

45,90
1,58
35,63

43,76
8,33
33,17

Autohidrolisian lortutako likoreak oso aberatsak dira hemizelulosetako konposatuetan, hala nola,
oligosakarido eta monosakaridoetan. Oligosakaridoen kasuan, haien propietate prebiotiko
onuragarriak aztertu dira14, eta beraz, haien aplikazio posibleak elikadura edo farmazia-industriei
lotuta egongo lirateke.
3.2. Deslignifikazioa
Lehenik, frakzio solidoen berreskuratzea zehaztu zen. 1. taulan ikus daitekeenez, organosolv
tratamenduaren ondoren, berreskuratutako solidoa sartutako solidoaren ia %70a baino handiagoa
izan zen lastoaren kasuan eta %80a baino handiagoa pinuaren kasuan. Tratamendu alkalinoaren
kasuan, berreskurapen hori txikiagoa izan zen, batez ere lastoaren kasuan non solidoaren erdia
soilik berreskuratu zen. Bestalde, berreskuratutako solidoak karakterizatu ziren, batik bat
tratamendu hauek ligninaren erauzketan duten eraginkortasuna aztertzeko asmoz. Deslignifikazio
alkalinoak solidotik ligninaren %91,67a kentzeko gai izan zen lastoaren kasuan, baina ligninaren
%21,16a bakarrik kendu zuen pinuaren kasuan. Organosolv deslignifikazioak, berriz, ligninaren
%53,53 inguru erauztea ahalbidetu zuen lastoan eta %19,94a soilik pinuaren kasuan. Pinuak beste
lan batean almendra azalek tratamendu berdinen ondoren erakutsitako antzeko portaera izan zuen15.
Ligninaz gain, tratamendu alkalinoak glukano-frakzioaren %30 eta %45 artean kaltetu zuen,
organosolv prozesuetan, ordea, desberdintasun handia egon zen lehengaiaren arabera. Lastoaren
kasuan glukanoaren %9,47a soilik galdu zen baina pinuan galera %42,73ra iritsi zen. Aurreko
autohidrolisi tratamenduaren ondoren oraindik solidoan gelditzen zen frakzio hemizelulosikoaren
disolbapena ere gertatu zen deslignifikazio prozesuan.
Hau guztiarekin, argi gelditzen da deslignifikazioprozesuaren ondoren gelditzen den solidoa
zelulosan aberatsa dela. Zelulosatik balio erantsi handiko hainbat produktu lor daitezke, hala nola,
glukosa eta zelulosazko nanokristalak edo nanozuntzak. Bi produktuek hainbat aplikazio dituzte,
esaterako, bioetanola lortzea edo zelulosazko nanokristalen filmak lortzea16, hurrenez hurren.
3.2. 2 Lignina
Ligninen purutasunari dagokionez, kasu guztietan purutasun balio oso altuak lortu zirela
azpimarratu behar da, 2. taulan ikus daitekeenez. Hau, autohidrolisi tratamenduan zehar
hemizelulosa gehienak disolbatuak izan zirelako gertatzen da3. Hala ere, aipatzekoa da lastoaren bi
tratamenduetatik lortutako ligninek purutasun balio altuenak erakutsi zituztela, %93,73 eta
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%92,45eko balioekin, hurrenez hurren. Bestalde, pinutik lortutako ligninei dagokienez, balio
txikiagoak lortu ziren arren (%82a tratamendu alkalinoaren kasuan eta %87a organosolv kasuan),
purutasun-balioak handiak dituzte. Purutasun balio horien ondorioz, lortutako ligninak
erakargarriak izan daitezke aplikazio kimikoetan aitzindari gisa erabiltzeko, hala nola, bio-poliolen
ekoizpenerako, besteak beste17-19.
2. taula. Ligninen karakterizazioaren emaitzak
Lehengaia
Lastoa
Pinua

Prozesua

Purutasuna

Mw

Mw/Mn

Alkalinoa
Organosolv
Alkalinoa
Organosolv

93,73
92,45
82,00
87,00

9615
3414
7273
3229

12,66
3,30
5,23
2,91

K.F.T (%
EAG)
52,72
25,13
25,38
25,48

K.F.T. (mg EAG/g
lignina)
527,24
251,39
253,81
254,76

*K.F.T. (Konposatu Fenoliko Totalak)

Ligninen pisu molekularren banaketari dagokionez, 2. taulan ikus daitekeen bezala, organosolv
tratamenduaren bidez pisu molekular txikiagoko ligninak eta homogeneoagoak ateratzea lortu zen.
Alde hori bi modutan azal daiteke. Batetik, Zhang-en arabera20, ligninen pisu molekularrak
deslignifikazioan erabilitako baldintzen araberakoak dira, eta pisu molekularra murriztu egiten da
baldintzek gora egiten duten ahala. Bestetik, deslignifikazio alkalinoko erreakzioetan lignina
molekulen artean birpolimerizazio-erreakzioak ematen direnez, pisu molekular eta polidispertsio
handiagoko molekulak eratzen dira21.
Lehen esan den bezala, lignina-molekulak talde hidroxiloetan aberatsak diren konposatu
fenolikoak dira. Izaera fenoliko horrek ahalmen antioxidatzaile handia ematen die molekulei. Hori
dela eta, lignina oso ikertua izan da filmen gehigarri gisa erabiltzeko, hala nola kosmetikoak egiteko
farmazia-industrian11. Pinutik datozen ligninen kasuan, bi ligninen konposatu fenoliko totalak
(KFT) oso antzekoak izan ziren, erabilitako deslignifikazio-metodoa edozein izanda ere. Hala ere,
organosolv ligninak tratamendu alkalinoaren bidez lortutakoak baino KFT pixka bat handiagoa
erakutsi zuen, hau beste ikertzaile batzuek emandakoarekin bat dator22,11. Gainera, emaitza hau,
organosolv ligninaren pisu molekular txikiagoaren ondorioz ere azaldu ahal izan zen23. Lastotik
lortutako ligninek, berriz, portaera guztiz ezberdina zuten. Kasu honetan, lignina alkalinoak
organosolv ligninak baino %52 fenoliko gehiago zituen, bere pisu molekularra ia 3 aldiz handiagoa
izan arren. Hau, erabilitako lehengaiaren izaeragatik azal daiteke; izan ere, tratamendu alkalinoak
zerealetatik datozen hondakinetatik konposatu fenolikoak lortzeko hobeagoak dira24,25.
Amaitzeko lortutako ligninen egiturak FTIR bidez analizatu ziren, eta ez zen desberdintasun
esanguratsurik ikusi jatorri bereko ligninen egitura kimikoan, erabilitako tratamendu mota edozein
izanik ere.
4. Ondorioak
Lan honetan bi material lignozelulosikoren hiru osagarri nagusiak lortu ziren proposatutako biofindegi prozesuarekin. Autohidrolisi prozesuari esker hemizelulosen %78-82 artean berreskuratu
zen, beraz prozesua eraginkorra dela egiaztatu zen. Deslignifikazio prozesuari dagokionez, esan
daiteke tratamendu alkalinoak frakzio solidotik lignina gehiago kendu zuela. Hala ere, pinuaren
kasuan ez zen ligninaren kantitate handirik disolbatu, beraz esan daiteke erabilitako baldintzak ez
zirela oso eraginkorrak izan. Amaitzeko, lortutako ligninari dagokionez, esan daiteke orokorrean
organosolv tratamenduan purutasun handiagoko ligninak lortu zirela, nahiz eta lignina alkalinoak
era purutasun altukoak izan. Konposatu fenoliko totalari dagokionez, lastotik lortutako lignina
alkalinoa izan zen balio altuena lortu zuena. Aurreko guztia kontutan hartuta, ondorioztatu daiteke
planteatutako bio-findegi prozesuak proposatutako helburuak betetzen dituela, eta lastoa nahiz
pinua kudeatzeko prozesu integraltzat har daitekeela.
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Latexetako partikulen tamaina (dp) eta partikula tamaina
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Gako-hitzak: partikula tamaina, partikula tamainen banaketa, poliakrilato latexa.
Laburpena. Latexak ur fasean polimero partikulak dispertsaturik dituzten koloide polimerikoak
dira. Hurrengo lanak latexen partikulen diametroen tamainak (dp) neurtu eta partikulen tamainen
banaketak (Particle Size Distribution, PSD) lortzeko teknika desberdinen erabilera aurkezten du: Argi
Dinamikoaren Sakabanaketa (Dynamic Light Scattering, DLS), Zatikapen Hidrodinamiko
Kapilarrean oinarritutako kromatografia (Capillary Hydrodynamic Fractionation Chromatography,
CHDF) eta Elektroi Bidezko Transmisio-Mikroskopia (Transmission Electron Microscopy, TEM).
Teknika bakoitzaren funtsa ez ezik, hauekin lorturiko emaitzak eta teknika desberdinekin lorturiko
emaitzen konparaketa aurkezten dira. Ikerketa hau egiteko emultsio polimerizazio bidez lortu den
poliakrilato latexa erabili da. Teknika desberdinen arteko konparaketa latexa sintetizatzeko
erreakzioan zeharreko partikulen tamainaren eboluzioak eta amaierako lagina aztertuz egin da.
1. Sarrera
Latexak ur fasean polimero partikulak dispertsaturik dituzten koloide polimerikoak dira. Euren
aplikazio garrantzitsuenen artean estaldurak, itsasgarriak eta pinturak aurkitzen dira, erabilera hauen
arrakasta latexen filmak sortzeko eraginkortasunean aurkitzen delarik1,2. Eraginkortasun hau, aldi
berean eta besteak beste, latexeko partikulen tamainari loturik dago. Zenbat eta partikula tamaina
txikiagoak, orduan eta film eraketa propietate hobeak. Modu berean, solido eduki berean, zenbat eta
partikula tamaina banaketa zabalagoa edota partikulen arteko paketatze handiagoa, orduan eta
biskositate txikiagoa3.
Bestalde, aipatu berri den bezala, latexeko partikulen tamainak eragin zuzena du honen
biskositatean. Halaber, biskositatea zenbat eta baxuagoa, orduan eta hobea izango da erreakzioan
zeharreko bero transferentzia eta erreaktore barneko nahaste sistema eta beronen efizientzia.
Latexak prozesu bidezko produktuak dira, hau da, euren propietate fisiko eta kimikoak
erreaktorean bertan, erreakzioan zehar, zehazten dira1,4. Latex partikulen ezaugarri esanguratsuenak
konposizio kimikoaren distribuzioa (Chemical Composition Distribution, CCD), polimeroaren
egitura, gainazaleko konposizioa, pisu molekularren banaketa (Molecular Weight Distribution,
MWD), partikulen morfologia eta partikula tamainen banaketa (Particle Size Distribution, PSD) dira.
Gainera, aipatutako propietate fisiko eta kimikoak partikulen tamainari zuzenki lotuta daude, nano
eskalan materialek duten jokaera makro eskalan dutenaren desberdina bait da eta nano eskala barnean,
hauek duten tamainaren arabera propietate desberdinak erakutsi bait ditzazkete, makro eskalan
gertatzen ez den bezala. Hori da partikulen tamaina eta partikulen tamainen banaketa bereziki landu
eta kontuan izatearen arrazoi nagusienetariko bat koloide polimerikoei buruz hitz egiten denean.
Koloide polimeriko hauek teknika desberdinen bidez lor daitezke1,4, ondorengo lanean emultsio
polimerizazio bidez lortutako poliakrilato latexak aztertuko direlarik. Kasu honetan, ura, hastarazlea,
emultsionatzailea eta monomeroen parte txiki bat gehitzen dira lehenik erreaktorera, erein polimeriko
bat sortzeko. Erein hau osatzen duten partikulak erreakzio erdi-jarraitu baten bidez haziko dira

125

erreakzioaren bigarren atalean. Hazkuntza hau aztertzeko, momentu desberdinetan laginak atera eta
off-line teknika desberdinen bidez karakterizatuko dira.
Latexa osatzen duten partikulak ekipo desberdinez baliatuz karakterizatuko dira: Argi
Dinamikoaren Sakabanaketa (Dynamic Light Scattering, DLS), Zatikapen Hidrodinamiko
Kapilarrean oinarritutako kromatografia (Capillary Hydrodynamic Fractionation Chromatography,
CHDF) eta Elektroi Bidezko Transmisio-Mikroskopiaren (Transmision Electron Microscopy, TEM)
bi metodologia desberdinen bidez. Teknika bakoitzaren funtsa ez ezik, bakoitzarekin lortutako
zenbait datu eta datuen lanketa aurkeztuko dira jarraian, teknika bakoitza aplikatzeko egoera
egokienak ere zehazten direlarik.
Argi Dinamikoaren Sakabanaketa (ikus 1. Irudia) multzokako neurketaz baliatzen den metodo bat
da. Metodo hauetan tamaina baten inguruko partikula denak batera neurtzen dira, inolako banaketa
edo bakarkako neurketa beharrik gabe. Teknika honen bidez partikulen diametro hidrodinamikoa
lortzen da, difusio koefizientearen determinaziotik abiatuz. Biak, batezbesteko partikulen tamaina eta
partikula tamainen banaketa, lortzen dira teknika honetaz baliatuz, partikulek duten mugimendu
Browniarra analizatuz. Horretarako, oso diluiturik dagoen lagin baten gainean laser baten argiak duen
desbideraketa angelua neurtzen da, desbideratzen den argiak puntu zehatz baten duen fluktuazioa
ezagutzea ahalbidetzen duelarik, single scattering bezala ezagutzen dena. Ekipoak angelu zehatz
batera heltzen den desbideratutako argiaren intentsitatearen fluktuazioa neurtzen du eta intentsitate
hau base gisa hartuz eta Stokes Einstein-en teoria aplikatuz, intentsitatean oinarrituriko partikulen
tamainak ezagutzen dira. Intentsitatean oinarrituriko partikula tamainak beste base batzuetara pasatu
ahalko dira Mie-ren teoria aplikatuz, teknika desberdinekin lortutako datuak konparatu ahal izateko2,3.

1. irudia. DLS ekipoaren lan egiteko modua. a) DLS ekipoak jarraitzen duen neurketa metodoaren adierazpena:
multzokako neurketa. b) Ohiko DLS ekipoaren muntaia 5.

Zatikapen Hidrodinamiko Kapilarrean oinarritutako kromatografia (ikus 2. Irudia), kromatografia
guztiak bezala zatikapen metodo bat da, neurketak egin aurretik partikulak tamaina desberdinetan
banatzean oinarritzen dena. Teknika honen baitan, latexa jariakin eramaile baten injektatu eta berau
diametro desberdinak izan ditzaketen kapilarretatik pasaraziz lortzen dira dp eta PSD. Kapilar irteeran
detektore bat dago, partikulek ateratzeko behar duten denbora neurtuko duena. Denbora honetaz eta
tamaina ezaguneko estandarrak (poliestireno partikulak) egindako kalibrazio kurba batez baliatuz,
partikulen tamaina eta hauen banaketa kalkulatu daiteke. Ekipo honekin zenbakizko oinarria duen
distribuzioa lortzen da, ondoren beste oinarri batzuetara eraman ahalko dena, beharren arabera2,3.
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2. irudia. CHDF ekipoaren lan egiteko modua. a) CHDF ekipoak jarraitzen duen neurketa metodoaren adierazpena:
zatikapen bidezko neurketa. b) Ohiko CHDF ekipoaren kapilar barruan fluxu laminarrak sortutako partikulen zatikapen
modua.

Elektroi Bidezko Transmisio-Mikroskopia (ikus 3. Irudia) partikulen banakako neurketan
oinarritzen den teknika bat da. Bertan lagina diluitu eta honen tanta bat porta baten gainean jartzen
da. Lagina mikroskopia bidez analizatu aurretik tanta nola tratatzen denaren arabera, bi TEM
metodologia bereizi daitezke: TEM konbentzionala eta TEM kriogenikoa (CryoTEM).
Lehenengoaren kasuan, latex tanta portan jarri ondoren hozkailuan sartzen da, 4 ºC inguruko
tenperaturan, eta laginak duen jariakina lehortu arte itxaroten da, portan partikulak soilik gelditzen
diren arte. Bigarren kasuan, latex tanta guztia izoztu egiten da porta berezi batean, eta analisia
baldintza kriogenikoetan egiten da TEM-an. Mikroskopia bidez laginaren argazkiak lortuko dira,
ondoren Image J deituriko software-az baliatuz analizatuko direnak, modu honetan zenbakizko
partikulen tamaina distribuzioa lortuko delarik2,3.

3. irudia. TEM ekipoaren lan egiteko modua. a) TEM ekipoak jarraitzen duen neurketa metodoaren adierazpena:
banakako neurketa. b) Ohiko TEM ekipoaren bidez lortutako irudia, ondoren ImageJ bidez analizatuko dena.

Teknika desberdinekin lortutako datuak konparatu ahal izateko, guztiak zenbakizko oinarrira
eramango dira, teknika gehienekin zenbakizko oinarria duten banaketak lortzen bait dira. Ondoren
batezbesteko partikula tamaina zenbakian, 𝑑𝑁 , kalkulatu daiteke ondorengo ekuazioa erabiliaz teknika
desberdinen konparaketa egiteko:
𝑑𝑁 =

∑ 𝑛𝑖 𝑑𝑖
∑ 𝑛𝑖

.

(1)

2. Emaitzak eta eztabaida. Poliakrilatoen sintesi bidez lorturiko latexaren analisia
Poliakrilatoen sintesian, ereina sortu den momentutik aurrera lagin desberdinak analizatuz
partikulen hazkuntza ikertu da. Teknika desberdinak aplikatu ondoren, honakoak dira lortutako
partikula tamainen eboluzioko datuak zenbakizko oinarrian (ikus 4. Irudia):
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4. irudia. Poliakrilatoen sintesiko partikulen hazkuntzaren DLS, CHDF, TEM eta CryoTEM bidezko analisia.

4. Irudian partikula tamainaren hazkuntza erreakzioan zehar ikus daiteke. Teknika guztiek
hazkuntza hau ongi agertu dute. Batezbesteko partikula tamaina handiena CHDF bidez neurtuak izan
dira. Kontuan izatekoa da azken laginean CryoTEM bidez lortutako tamaina beste edozein teknikekin
lorturikoa baino handiagoa dela. TEM eta DLS bidez lorturiko datuak erreakzio ia guztian zehar oso
antzekoak izan dira, nahiz eta azken laginean TEMak balio baxuagoa erakusten duen. Edozein
kasutan, teknika desberdinekin lorturiko datuak tarte berdinean aurkitzen dira.
Hurrengo taulan (ikus 1. Taula) teknika desberdinekin lorturiko partikulen diametroen tamainen
batezbestekoak eta euren desbideraketa estandarrak azaltzen dira. Ikus daitekeen bezala, orokorrean,
partikula tamaina handitzean, honi loturiko PSDeko desbideratze estandarra handitzen da.
1. taula. Teknika desberdinen bidez lorturiko poliakrilato latexaren sintesiaren dp eta desbideraketa estandarren
eboluzioa zenbakizko oinarrian (dN).
t (min)

dN DLS (nm)

dN TEM (nm)

0

44±1

47±14

30

82±4

45

96±4

60

105±7

130

132±3

dN CryoTEM (nm)

dN CHDF (nm)
54±6
97±9

96±24

109±11
119±12

127±23

141±16

135±24

Amaieran lorturiko latex-ean partikulen tamainen banaketa ere aztertu da, hurrengo irudian (ikus
5. Irudia) aurkezten den bezala:
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5. irudia. Poliakrilatoen sintesi bidez lorturiko latexaren PSD DLS, CHDF, TEM eta CryoTEM bidez analizatuta.

5. irudian ikus daitekeen gisara, lortutako partikula tamainen banaketak ere oso antzekoak dira.
Banaketa desberdinena DLSak erakusten duena da, datu eratorri bat bait da. CHDF, TEM eta
CryoTEM kasuetan partikula tamaina zenbakizko oinarrian lortu da zuzenean, baina DLSaren kasuan,
intentsitatean oinarrituta lortu diren datuetatik eratorri da, zerk Gaussen kanpaian desoreka bat sortzen
duen, eratortzeko erabilitako metodologiagatik.
3. Ondorioak
Ikusi den bezala, teknika desberdinek modu desberdin baten eragiten dute aztertzen den lagina eta
denbora eta ardura desberdinak eskatzen dituzte laginaren prestakuntza egiteko orduan.
Prestakuntza errazeneko teknika bezala DLSa aurkezten da, laginaren errefrakzio indizea (RI)
ezagutuz honen oinarri desberdineko banaketa eta batezbesteko tamainak lortzen dituelarik. Aldi
berean, emaitzak ematerakoan egiten dituen suposaketak direla medio, intentsitatearen kasuan
partikula tamainen banaketarako kanpai gausiarra suposatzea esaterako, lortzen diren emaitzen
zehaztasuna beste kasuetan baino baxuagoa izan daiteke.
Hurrengo teknika azkarrenaren kasuan, CHDF, honen prestakuntza erraz eta azkarrak latexaren
karakterizazio fidagarri eta momentukoa izatea ahalbidetzen du. Neurketak egin aurretik kalibrazio
beharra erakusten du, beharrezko parametroak zehaztu eta emaitzaren errorea ahalik eta txikiena izan
dadin lortzeko.
Denbora gehiagoko tekniken kasuan, TEM konbentzionala eta TEM kriogenikoa aurkitzen dira.
Kasu honetan, laginaren prestatze denbora handia den arren (tenperatura baxuetan fase jarraitua
lurrundu edota tanta ahalik eta hobekien izoztea beharrezkoa bait dira), lortzen diren emaitzak
errealitatetik gertuen daudela esan daiteke, diluzio maila baxuena eskatzeaz gain, irudi errealetatik
lortzen bait dira datuak. Kasu honetan kontuan izan beharrekoa irudiak analizatzeko sistemaren
optimizazioa da.
Erakutsi den gisara, teknika guztiekin lortutako partikula tamaina eta partikula tamainen banaketak
oso antzekoak dira. Honek, teknika hauek beste teknika eta metodologia batzuk balioesteko oinarri
gisa erabil daitezkeela erakusten du. Ikerketa hau egin den proiektuaren kasuan, partikulen tamaina
eta partikulen tamainen banaketa online (datuak automatikoki eta erreaktoretik kanpo analizatuz) eta
inline (erreaktoretik zuzenean datuak automatikoki jasoz) neurtzeko teknikak balioesteko erabiliko
da erakutsi berri dena.

129

4. Eskerrak
Eskerrak eman nahi dizkiot nanoPAT proiektu europearrari (NanoPAT 862583 Horizon2020)
proiektu hau aurrera eramateko finantziazioa eta kontaktuak ahalbidetzeagatik. Baita ere POLYMAT
barnean karakterizazio teknika desberdinak egiten lagundu digutenei: Amaia Agirre eta Ana
Martinez.
5. Bibliografia
1. Asua, J.M. Polymer Reaction Engineering. s.l., BlackWell Publishing (2007)
2. O. Elizalde, G.P. Leal and J.R. Leiza, Particle Size Distribution Measurements of Polymeric
Dispersions: A Comparative Study, Particle & Particle Systems Characterization, p. 236-243
(2000).
3. I.F.A. Mariz, J.R. Leiza and J.C. de la Cal, Competitive particle growth: A tool to control the
particle size distribution for the synthesis of high solids content low viscosity latexes, Chemical
Engineering Journal, p. 938–946 (2011).
4. J.M. Asua, Emulsion Polymerization: From Fundamental Mechanisms to Process Development,
Journal of Polymer Science Part A. Vol 42 (2004).
5. LS Instruments. Dynamic Light Scattering, DLS. Introduction (2021).

130

Formamidinaz osatutako perovskiten deskonposizio
termikoaren ondorioz askatutako gasen ikerketa errotazioespektroskopia eta espantsio supersonikoaren arteko
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Laburpena. Azken hamarkadetan zehar perovskitetan oinarritutako eguzki-zelulek
garrantzi handia bereganatu dute. Hala ere, haien epe luzerako egonkortasun eza dela eta,
perovskiten degradazio-termikoaren ondorioz askatu daitezkeen konposatuen
identifikazioa ezinbestekoa da haien iraunkortasuna hobetzeko. Deskonposaketa
termikoaren ondoriozko gasak detektatzeko teknika ugari dauden arren, teknika analitiko
batzuek zailtasunak izan ditzakete produktuen determinazio zehatza egiterakoan. Erronka
hau gainditzeko, errotazio-espektroskopia oso tresna indartsua da, konposatuen egituren
zalantzarik gabeko determinazioa burutzeko gai delako. Lan honetan, perovskita batzuen
eta haien gatz aitzindarien deskonposaketa termikoaren ondorioz askatutako konposatuen
errotazio-espektroa eskuratu da mikrouhinen espektroskopia erabiliz.
1. Sarrera
Energia-hazkundearen etengabeko eskaera globala dela eta, eta erregai fosilak (hain
irisgarriak) agortzen ari dinenez, gaur egun beharrezkoa da kontsumitzen diren energiaiturriei alternatiba desberdinak bilatzea. Ildo horretan, energia berriztagarriek iturri
tradizionalek eragindako ingurumen-arazo asko konpon ditzakete, hala nola klimaaldaketa, hondakin erradioaktiboak, euri azidoak eta kutsadura atmosferikoa1. Energiaiturri berriztagarri desberdinen artean, eguzki-energia azpimarragarria da, besteak beste,
energia-iturri agorrezina delako. Lurrak urtebetean xurgatutako energia munduko erregai
fosilen erreserba guztietan biltegiratutako energia baino 20 aldiz handiagoa da, eta
egungo energia-kontsumoa baino hamar mila aldiz handiagoa. Hala ere, bere alde onena
ere bere desabantaila nagusiena da, eguzki-erradiazioaren distribuzioa ez baita berdina
zonalde geografikoaren arabera; adibidez, Europaren iparraldean egun bakoitzeko 2
kWh/m2 – koa den bitartean, Saharako basamortuan 8 kWh/ m2 – koa da2.
Eguzki-energia aprobetxatzeko metodologia desberdinak dauden arren, lan honetan
eguzki-zelula izeneko iturri fotovoltaikoan oinarrituko gara. Azken hamarkadetan zehar
egindako eguzki-zelulen inguruko garapenei esker, iturri fotovoltaiko hau etxeetan,
garraioetan eta industrian elektrizitatea sortzeko metodo ekonomikoa bilakatu da; batez
ere, zonalde eguzkitsuetan. Gai honen inguruko protagonistako bat perovskitak dira.
Perovskitak ABX3 (X = oxigenoa, halogenoa) formulazko kristal egitura aurkezten duten
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konposatuak dira. Haien aplikazioen artean, perovskitaz osatutako eguzki-zelulak (PSC,
Perovskite Solar Cells) dira aipagarriak3. Izan ere, perovskita hibrido organikoezorganikoaz egindako materialen agerpenak garrantzi handia eskuratu du eguzki-zelulen
esparruan4. Nahiz eta gehien ikertutako perovskitak oxidoz osatutakoak izan, haien
propietate ferroelektrikoak edota supereroankortasuna dela eta, azken urteetan haluro
organometalikoz osatutako perovskitak goraka ari den teknologia fotovoltaikoa bihurtu
da hauek bereganatutako interesaren ondorioz 5. 2009. urtean eta lehen aldiz,
CH3NH3PbX3 (X=Br, I) perovskitak koloratzailez sentsibilizatutako eguzki-zeluletan
aplikatu ziren, konbertsio-potentzialaren eraginkortasuna (PCE) X=Br-rako % 3.1-ekoa
eta X=I-rako % 3.8-koa izanik 6. Urte batzuk geroago, 2011-an, %6.6-ko PCE-a lortu egin
zen CH3NH3PbI3 perovskitaren kasurako 7. Geroago, 2012-an, aurrerapen handia lortu
zen CH3NH3PbI3-xClx nahastearekin egindako eguzki-zelulak erabiliz, % 10.9-ko PCEa lortuz8. Hala ere, urtebete geroago, zelula horiekin % 12.3ko eraginkortasuna lortu zen,
eta urte horretan bertan % 15era igo zen9,10. Hala ere, oraindik, PSC-ek hainbat erronka
gainditu behar dituzte. Izan ere, mota hauetako eguzki-zelulek ez dute epe luzerako
egonkortasunik aurkezten. Hau ekiditeko, perovskiten degradazio-termikoaren ondorioz
askatutako gasen identifikazioa ezinbestekoa da haien iraunkortasuna hobetzeko. Nahiz
eta metilamonio berun trihaluro (MAPbX3) perovskiten propietateen ikasketak eguzkizeluletan erabiltzeko material potentzial bat zela frogatu arren6, duela gutxi material
honen egonkortasun intrintsekoa hobetzeko zientzialarien arreta piztu duen estrategia
berri bat agertu da: haluro anitzeko eta katioi-nahastez osatutako konposatuak
erabiltzea11. Ikerkuntza batzuen arabera, perovskita hibridoen formulazio kimikoan
formamidinazko (FA) katioien kantitatea igotzea eta, kontrara, metilamonioarena (MA)
murriztea erronka honi aurre egiteko aukera hobeagoa dela determinatu da12,13. Baina,
oraindik FA-ren degradazio-termikoaren ostean askatutako gasak ez daude guztiz
karakterizatuta. Aurreko ikerkuntza batean11, FA-ren iraunkortasuna eta
egonkortasunaren hobekuntza determinatu zen. 1. irudian agertzen den formamidinaren
deskonposizio termikoaren erreakzioa oinarritzat hartuta eta kuadrupolozko masaespektrometria erabiliz, FA-ren degradazio-termikoaren ondoriozko produktu bezala
sym-triazina detektatu zen 95ºC-tik gora (1.a irudia). Aipatutako tenperaturatik behera
formamidina eta HCN baino ez ziren identifikatu (1.c irudia). 1b irudian agertzen den
erreakzioa itzulgarria zela ondorioztatu zen eta formamidina molekula sortzeko
erreakzionatzeko probabilitate altuak zeudela ikusi zen.

1. irudia. Formamidinaren deskonposaketa prosuktuak: a) sym-triazina eta b) HCN. c) Azido
(HX)/Base (formamidina) neutralizazioaren alderantzizkoa formamidinio haluro gatza (FAX; X=Br, I)
sortzeko.
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Deskonposaketa termikoaren ondoriozko gasen presentzia atmosfera jakin batean
detektatzeko gai diren teknika ugari daude (termograbimetria , masa-espektrometria ,
infragorrien espektroskopia …). Hala ere, teknika analitiko batzuek zailtasunak izan
ditzakete produktuen determinazio zehatza egiterakoan. Errotazio-espektroskopia oso
tresna indartsua da, konposatuen zalantzarik gabeko determinazioa burutzeko gai dena.
Izan ere, Juarez-Perez et al.14 egindako ikerketan MAPbI3 perovskiten deskonposizio
termikoaren ondorioz askatutako gasen determinazio zehatza burutu zen errotazioespektroskopiaren bidez, prozesuaren degradazio-mekanismoa zelan burutzen den
argituz.
Aipatutako ikasketa abiapuntutzat hartuta, lan honen helburua errotazioespektroskopia teknika analitiko bezala erabiltzeko egokitzea da, formamidinioan
oinarritutako [HC(NH2)2]PbI3 (FAPbI3) eta [HC(NH2)2]PbBr3 (FAPbBr3) perovskiten eta
haien gatz aitzindarien (FAI eta FABr) deskonposizio-termikoaren ondorioz askatutako
gasak determinatu ahal izateko. Horretarako, errotazio-espektroskopiaren oinarriak eta
erabiltzen den metodologia esperimentala landuko da.
2. Errotazio-Espektroskopia eta Espantsio Supersonikoa
Errotazio-espektroskopia edo mikrouhinen-espektroskopia espektroskopiaren adar bat
da, non trantsizio espektroskopikoak erradiazio iturri koherenteen bidez neurtuta dauden.
Teknika hau gas fasean dauden molekulen edo molekulen arteko konplexuen energiamaila errotazionalen arteko trantsizioak aztertzeaz arduratzen da. Trantsizio horiek
espektro elektromagnetikoaren mikrouhinen eremuan agertzen dira, 0.3-3000 GHz-ko
tartean eta, honen barruan 3 eremu bereiz ditzakegu: cm-ko eremua (0.3-30 GHz), mmko eremua (30-300 GHz) eta sub-mm-ko eremua (300-3000 GHz). Errotazioespektroskopia oso teknika eraginkorra da egitura-zehaztapenari dagokionez kimika
fisikoaren arloan. Izan ere, egitura molekularraren eta errotazio-trantsizioen frekuentziak
inertzia-momentu nagusien bidez erlazionatzen dira eta horren ondorioz, gas-faseko
laginen egitura zehazteko metodorik zehatzenetarikoa da. Horretarako, molekulak edo
konplexuak momentu dipolar iraunkorra aurkeztu behar du. Gainera, espantsio
supersonikoekin konbinatzeak molekulen egitura eta propietate intrintsekoak ingurune
isolatu batean aztertzea baimentzen du disolbatzaile edo paketatze-kristalinoaren
eraginik gabe. Hurbilketa honek, konformeroak15, tautomeroak16, isotopologoak17 edo
enantiomeroak18 zalantzarik gabe identifikatzea eta atomo-mailako bereizmenarekin
egitura independenteak determinatzea baimentzen du. Horrela, teknika honek sistema
batek erakutsitako propietate fisiko-kimikoekin zuzenean lotutako egitura-ezaugarriak
eta efektu dinamikoak azaleratzen laguntzen du. Horrez gain, errotazio-espektroskopiak
jadanik doitu diren molekulen identifikazio kualitatiborako erabili daiteke baita ere.
Adibidez, lan honetan analizatuko diren perovskiten deskonposizio-termikoaren ondorioz
askatutako konposatuen artean, batzuen errotazio-espektroa jadanik doituta eta
publikatuta dago. Modu honetan, publikatutako parametro espektroskopikoak erabiliz,
errotazio-espektroskopia teknika analitiko bezala erabili ahal daiteke molekulen
identifikaziorako.
2.1. Metodologia esperimentala eta konputazionala
Perovskiten errotazio-espektroa 2. irudian adierazi den UPV/EHU-ko Chirp pultsozko
Mikrouhinen Espektrometroa Fourier Transformatuarekin (CP-FTMW, Chirped-pulse
Fourier Transform Microwave Spectrometer) neurtu egin da. CP-FTMW espektrometroa
banda-zabaleko espektrometroa da, zein errotazio-espektro neurtzeko gai den eskuragarri
duen frekuentzia-tarte osoan (2-18 GHz, hain zuzen) eskurapen bakarrean. Chirp-a
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frekuentzia bilakatu eta anplifikatzen da goi-hutseko ganberan sartu baino lehen mutur
bakoitzean dauden adar motako antenen bitartez. Laginaren kitzikapenak, hutsean dagoen
ganberan gertatzen dena, molekulen polarizazioa eragiten du eta molekulen igorpenespontaneoa (2. adar motako antena jasotzen duena) 20 GHz-ko banda-zabalera duen
osziloskopio batean detektatzen da denboraren domeinuan, gero Fourier-en transformatua
burutzeko. Aipatutako espektrometroak beroketa-sistema bat aurkezten du laginak gas
fasera igarotzeko, zein 250ºC-ra arteko tenperatura lortzeko gai den.

2. irudia. CP-FTMW espektrometroaren funtzionamenduaren eskema.

FA motako perovskiten eta gatz aitzindarien degradazio termikoaren errotazioespektroa 7500-17000 MHz-ko frekuentzia tartean eskuratu da aurretik azaldutako EHUko CP-FTMW espektrometroan. Horretarako, 1μs-ko chirp-a sortu da uhin-forma
arbitrarioko sorgailua erabiliz (AWG, Arbitrary Waveform Generator). Chirp bakoitzeko
20 μs-ko denboraren menpeko seinalea erregistratu da osziloskopioan. Kasu honetan, 20
chirp erabili ziren pultsu-molekular bakoitzean. Lagina pultsatutako solenoide-balbula
batera lotuta dagoen “nozzle” izeneko gordailuan sartu eta 240ºC-ra arte berotu da 3.
irudian adierazi den prozedura jarraituz.

3. irudia. Perovskiten degradazio-termikoaren ondoriozko gasak identifikatzeko planteatutako
tenperatura-baldintzak.

Espantsio supersonikoetan egindako espektroskopiaren beste abantaila emaitzak,
mekanika kuantikoko kalkulu teorikoen bitartez lortutakoekin modu zuzenean alderatu
daitezkeela da. Horregatik, metodo konputazionalak hobezinak dira errotazioespektroskopia eta espantsio supersonikoen arteko esperimentuak gidatzeko. Lan honen
helburua errotazio-espektroskopia teknika analitiko bezala erabiltzea denez eta espero
ditugun espezie guztiak jadanik neurtuta eta doituta daudenez, ez dira iragarpen teorikorik
burutu baizik eta hurrengo atalean adieraziko diren bibliografiako errotazio-parametro
esperimentalak.
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3. Emaitzak
Aurretik azaldu den moduan, lan honen helburua FAI eta FABr perovskiten gatz
aitzindarien eta formamidinioan oinarritutako perovskiten (FAPbI3 eta FAPbBr3)
degradazio termikoak askatzen dituen konposatuen identifikazioa burutzea da.
Horretarako, lehengo urratsa askatu daitezkeen espezieak identifikatzea izan da. Alde
batetik, formamidinaz gain, FAI eta FAPbI3-ren kasuan baliteke HCN, NH3 eta HI behatu
ahal izatea. Bestetik, FABr eta FAPbBr3-ren kasuan aurreko konposatu berdinak baina,
HI-ren ordez, HBr ikusi beharko genuke. Aipatutako molekula guztiek momentu dipolar
iraunkorra dutenez, eta haien errotazio-espektroak jadanik doitu eta argitaratu direnez, 1.
taulan adierazi den bezala, egiaztatu ahal izan dugu haien trantsizio errotazionalak gure
mikrouhinen espektrometroko maiztasunen lan-tartean detektatu daitezkeela. Orain arte
aipatutako espezieez gain, HCN deskonposizio-produktu gisa aurkituz gero, haien
dimeroa eta trimeroa ere detektatu ahal izango lirateke. Gainera, Ne gas garraiatzaile gisa
erabili dela kontuan hartuta, HCN-Ne konplexua ere identifika daiteke. Azkenik, uraren
dimeroa 100 ºC-tik beherako tenperaturan detektatu beharko litzateke. Azken hau,
"check" gisa erabili da esperimentuak behar bezala funtzionatzen duela neurrietan zehar.
1.

taula. Ikertutako perovskiten degradazio-termikoaren ondorioz askatutako espezie posibleen datu
errotazional bibliografikoen laburpena.

Espeziea
Frekuentzia
(MHz)

(H2O)2
12321.00

NH3
12017.17
13612.15
13974.60
15233.22

HCN
16147.67

(HCN)2
7161.0
10736.0
14311.0
17886.0

(HCN)3
7508.8
13139.7
14078.1
15016.5
16893.1

HCN-Ne
11050.474

Bibliografia

19

20

21

*22

23

24

NOTA: Kuadrupoloaren akoplamendu nuklearraren edo tunel-efektuaren onoriozko banaketa hiperfinoak daudenean,
dagokion osagaien bataz-bestekoa adierazi da.

1. irudian aurkeztutako erreakzioetara itzulita, pentsa genezake formamidina eta symtriazina ere detektatu ahal izango liratekeela. Formamidinaren kasuan, ez dago hari
buruzko datu bibliografikorik, eta kontuan hartuta lan honetan espezie ezagunak
identifikatzean baino ez dugula jarri arreta mikrouhinen espektrometroa teknika analitiko
gisa erabiltzeko egokitzeko, alde batera utziko dugu honen azterketa. sym-triazinari
dagokionez, bere momentu dipolarra 0 dela kontuan hartuta, ez du errotazio-espektrorik.
Perovskiten eta gatz aitzindarien errotazio-espektroa lortzeko, 2.1 atalean eta 3. irudian
adierazitako baldintza esperimentalak erabili dira. Konposatu bakoitzerako, tenperatura
bakoitzean lortutako espektroak analizatu dira 1. taulan adierazi diren espezieak
bilatzeko. Adibide gisa, konposatu bakoitzaren errotazio-espektroa 230ºC-tan adierazi da
4. Irudian ikus daitekeen moduan. Ikerketa honen ondoren, aipatu behar da ez dela
aipatutako espezieen arrastorik ikusi. Adibidez, 6. irudian FABr-aren espektroan, 120001400 MHz-ko tartean “zoom” egin da zarata baino ez dela ikusten erakusteko. Joera bera
ikusi da gainerako espektroetan, aurrez aipatutako espezieak detektatu beharko liratekeen
maiztasunei dagokienez. Juarez-Perez et al.11 masa-espektrometria bidez egindako
azterketan, formamidina eta HCN 95ºC-tik behera detektatzeko gai izan ziren. Beraz,
planteatutako deskonposizio-prozesuan HCN-rik ez dagoenez, gerta liteke espezie horiek
galdu egin direla planteatutako berotze-prozesuaren ondoren edo teknika hau ez dela
masa-espektrometria bezain sentikorra ondoriozta daiteke.
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4. irudia. Perovskita bakoitzaren eta haien aitzindarien degradazio-termikoaren ondoriozko errotazioespektroa. FABr espezierako amonikoa agertu beharreko frekuentzia-tartea adierazi da (arrosaz) eta
detektatutako frekuentzia ezezagunak adierazi dira horiz, berdez eta urdinaz markatuta.

Hala ere, lerro ezezagun ugari agertzen dira, espektroetan ikus daitekeen bezala.
Horren adibide bat FABr espektroan erakutsi da, non konposatu batekin bateragarriak
diren patroiak egon daitezkeen. Hori ikusita, lan honetan egindako azterketa zabaldu den
ikerketaren hasiera baino ez dela ondoriozta daiteke. Orain arte bibliografian agertzen
diren espezieetan bakarrik oinarritu gara, baina hurrengo urratsa deskonposiziobitartekariak eta lortutako espektroetan errotazio-espektroskopiaren bidez doituta ez
dauden beste konposatu batzuk bilatzea izango da. Bibliografiaren arabera,
deskonposaketa bitartekari moduan 2-Amino-malononitriloa, imino-azetonitriloa eta
formimidoil ioduroa ager daitezke. Bibliografiaren arabera25, 2-Amino-malononitrilo,
imino-azetonitrilo eta formidoil ioduro deskonposizio- bitartekari gisa ager daiteke.
Beraz, konformazio-bilaketa batek eta parametro espektroskopikoen eta errotazioespektroaren iragarpen teoriko batek doikuntza esperimentalari ekitea ahalbidetuko luke.
Behin informazio guzti hau lortuta, esperimentalki zer gertatu den eta esperotako
espezieak zergatik ez ditugun hauteman ondorioztatzeko gai izango ginateke, eta horri
esker, gure esperimentua teknika analitiko gisa egokitzeko gai izango ginateke.
4. Ondorioak
Lan honen helburua errotazio-espektroskopia egokitzea teknika analitiko gisa
erabiltzeko izan da, formamidinioan oinarritutako perovskiten eta bere gatz aitzindarien
deskonposizio termikoaren ondoren askatutako gasak identifikatu ahal izateko. Espero
daitezkeen konposatuak detektatu ez diren arren, erregistratutako errotazio-espektroetan
espezie ezezagunen patroiak aurkitu dira, oraindik mikrouhin-espektroskopia bidez doitu
ez direnak eta deskonposizio-bitartekariak izan daitezkeenak. Hala, ikusi dugu lan hau
ikerketa luze baten lehen urratsa baino ez dela eta gure teknika egokitzen lagunduko duela
gainerako teknika analitikoek egitura-zehaztapen zehatza egiteko izan ditzaketen
zailtasunei aurre egiteko.
5. Eskerrak
Lan hau aurrera eraman ahal izateko Emilio J. Juarez-Perez eta haren taldeari eskerrak
eman nahi dizkiegu laginen sintesia egiteagatik eta hauek emateagatik.
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ABS Polimeroaren Txertaketa Propietateen determinazioa: EMN eta
FTIR-ATR arteko espektroskopien konparaketa
A. Agirre1, M. Aguirre1, J.R. Leiza1
1

POLYMAT, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, Ingenieritza Kimikoko Taldea, Kimika
Aplikatuko Departamentua, Kimikako Fakultatea, Joxe Mari Korta Zentroa, Tolosa Hiribidea 72,
20018 Donostia
Kontaktua: ainara.agirre@ehu.eus
Gako-hitzak: ABS polimeroa, txertatze-propietateak, Fourier-en transformatu bidezko
espektroskopia infragorria (FTIR), Erresonantzia Magnetiko Nuklearra (EMN), Gel permeaziozko
kromatografia eta tamainaren araberako esklusio kromatografia (GPC-SEC).

Laburpena. Akrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) polimeroek, sendotasun bikaina,
dimentsio egonkortasun ona, erresistentzia kimiko eta mekanikoa eta beroarekiko erresistentzia duten
erretxinen familia handia osatzen dute. Horretaz gain, egitura eta konposizio parametroa doituz,
produktuaren eskakizun zehatzak asetzeko propietate desberdinak lortzea ahalbidetzen dute1.
Propietate fisikoei dagokienez, talka eta propietate mekaniko ugari lor daitezke parametro
desberdinak moldatuz, hala nola, monomeroen konposizioa, kautxuaren edukia, saretze maila,
partikula tamaina eta tamaina banaketa, txertatze-propietateak eta polimeroaren pisu molekularra,
besteak beste. Propietate horiek polimerizazio prozesuan eratutako egituren arabera zehazten dira.
Hori dela eta, egitura horien karakterizazioa garrantzitsua da ondoren materialaren propietate
espezifikoak lortzeko, prozesatze baldintzak zehaztu ahal izateko han zuzen ere.
Lan honetan, txertatze-propietateen karakterizazioa aztertu da. Txertatze-propietateekin lotuta
txertatze-maila eta txertatze-efizientzia definitzen dira. Hauek neurtu ahal izateko, lagina lehenik
erauzi egin behar da zati disolbagarria eta disolbaezina bereizteko, disolbatzaile selektibo bat erabiliz.
Orain arte, lan desberdinetan, txertatze propietateak GPC/SEC2 eta FTIR3 tekniken bidez determinatu
dira. Hala ere, GPC/SEC teknikak limitazio nabarmen bat dauka, polimero saretuak analizatzerako
orduan arazoak ematen baititu. Lan honetan polimero saretua analizatzen da, EMN teknika erabiliz
txertatze propietateak determinatzeko eta FTIR espektrometrian lortutako emaitzekin konparatuko
da.
1. Sarrera
Akrilonitrilo-Butadieno-Estireno (ABS) polimeroek erretxina-familia handia osatzen dute,
gogortasun bikaina, dimentsio-egonkortasun ona, erresintentzia kimiko ona, eta ezaugarri bereziak,
hala nola, gardentasuna, bero-errendimendu handia eta suaren kontrako propietate onak dituztelarik1.
ABS polimeroa 1. Irudian agertzen diren hiru monomeroek, akrilonitriloak, butadienoak eta
estirenoak osatzen dute. Estireno-Akrilonitrilo (SAN) kopolimero kateak Polibutadieno (PB)
bizkarrezurraren matrizean txertzen dira. Aldi berean, txertatu gabeko kateak, hau da, libre geratzen
direnak, PB matrizearen inguruan gainazal bat osatzen dute, “shell”-a deritzoguna. Partikularen fase
desberdin hauek, morfologia konplexu bat osatzen dute, 1.Irudian ikus daitekeen moduan. Horrela,
PB kautxuaren eta SAN osagaiaren bateragarritasun hobea lortzen da. Kautxu faseak polimeroaren
sendotasunean laguntzen du, estirenoak zurruntasuna eta prozesagarritasuna ematen dio, eta
akrilonitriloak bai beroarekiko erresistentzia eta baita erresistentzia kimikoan ere laguntzen du.
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1.

Irudia.ABS polimeroa osatzen duten monomeroa. ABS partikularen morfologia.

ABSa egitura eta konposizio parametroak aldatzeko duen gaitasuna dela eta, propietate mekaniko
eta kimiko ugari eskaintzeko doitu daitekeen ingeniaritza polimeroa kontsideratzen da.
SAN kopolimeroa PBaren bizkarrezurrean txertatzea ABS polimeroaren lorpen prozesuaren funtsa
da, ezinbestekoa den PB partikulen sakabanaketa eraginkorra SAN matrizean lortzea ahalbidetzen
baitu. Esan bezala, ABS erretxinak komertzialki garrantzitsuak dira propietateak aplikazio
zehatzetara egokitzeko gaitasuna dutelako4. Propietate horiek polimerizazio prozesuan eratutako
egituren arabera zehazten dira. Hori dela eta, egitura horien karakterizazioa garrantzitsua da
bukaerako materialaren propietate espezifikoak lortzeko eta, prozesatze baldintzak zehazteko.
Karakterizazioari dagokionez, partikula tamaina eta tamaina banaketa, txertatutako ABS
polimeroaren saretze dentsitatea eta gel edukia, polimero partikularen morfologia, txertatze
propietateak, konposizioa eta txertatutako ABS polimeroaren eta SAN matrizearen pisu molekularrak
eta hauen banaketak determinatzen dira5,6, besteak beste. Lan honetan, txertatze-propietateen
karakterizazioa aztertu dugu.
Txertatze-propietateak zehazteko erabiltzen den teknikarik ohikoena, txertatutako polimero
nahaste batetik SAN askearen erauzketan oinarritzen da, disolbatzaile selektibo bat erabiliz. 1993an,
Kuhn et al.3-ek ABS bimodal eta txertatze-maila desberdineko materiala karakterizatu zuten, metodo
analitiko desberdinak erabiliz. Txertatze-propietateen karakterizazioa laginaren zati disolbagarria eta
disolbaezina bereiztean oinarritu zen. Lehenik, azetonan ultrazentrifugazioa egin zen, txertatu gabeko
SAN kopolimeroa azetonan disolbatzen baita, eta aldiz saretutako PBa hauspeatu egiten da. Ondoren
txertatze-efizientzia eta txertatze-maila FTIR erabiliz determinatu ziren, polimeroaren akrilonitrilo,
butadieno eta estireno edukiak lortuz, disolbagarria eta disolbaezina ziren frakzioetan.
Bestalde, Huang-ek eta Sudberg-ek2, GPCaren bidez txertatze-propietateak neurtzeko metodo
berria garatu zuten ultramore (UV) eta errefrakzio indize (RI) detektagailuak erabiliz. Cisestirenoarekin txertatutako PBaren emaitza esperimentalak aurkeztu ziren. Horretarako, estirenoak
eta PBak daukaten absortzioa uhin-luzera (λ) desberdina erabili zen, estirenoak 254 nm-tan
absorbitzen baitu, eta PBak aldiz ez. Ondorioz, estireno kate libreak, PB bizkarrezurrean txertatutako
estireno kateak eta erreakzionatu gabe jarraitzen zuten PB kateak zehaztu ziren.
Esan bezala, txertatze-propietateak, GPCaren bidez zehaztu daitezke UV eta RI detektagailuak
konbinatuta. Metodo honek, lagina zuzenean kromatografora injektatzea ahalbidetzen du, polimeroa
beste osagai batzuetatik bereizi gabe. Hala ere, kontuan hartu behar da metodo honek limitazio
nabarmen bat daukala, polimero saretuak GPCan analizatzeko arazoak baitituzte, zutabeetako
poroetan trabatuak geratu daitezkeelako. Hori dela eta, laginean polimero saretua dagoenean, beste
teknika analitiko batzuetara jo behar da. Lan honetan, EMN teknika erabiliko da txertatze
propietateak determinatzeko eta FTIR espektrometrian lortutako emaitzekin konparatuko da.
Txertatze propietateak karakterizatzeko honako propietateak definitzen dira:
a) Txertatze-efizientzia: txertatutako SAN kopolimeroaren masa zati polimerizatutako SAN
kopolimero (bai txertatua, bai librea) masa totala bezala definitzen da.
𝑇. 𝐸 (%) =

𝑊 (𝑡𝑥𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑆𝐴𝑁)
𝑊 (𝑡𝑥𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑆𝐴𝑁)+𝑊 (𝑆𝐴𝑁 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑎)

· 100

(1)

b) Txertatze-maila: Txertatutako SAN kopolimeroaren masa, polibutadieno totalarekiko bezala
definitzen da.
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𝑇. 𝑀 (%) =

𝑊 (𝑡𝑥𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑆𝐴𝑁)
𝑊 (𝑝𝑜𝑙𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎)

· 100

(2)

2. Atal esperimentala
2.1. Materialak
ABS polimeroa (B1 eta B4 laginak), PB ereina (PB1, PB2.8 eta PB4), Azetona (AcOH) SigmaAldrich-en erosi zen eta Tetrahidrofuranoa (THF) Scharlab-en.
2.2. Polimeroen konposizioa
2.2.1. Laginak
1.lagina: B1 latexa. % 84ko gel edukia (Soxhlet erauzketan lortua, THF disolbatzailean neurtua)
duen ABS polimero txertatuaren formulazioaren % 49.7a PBari dagokio eta gainerako % 50.3a SAN
kopolimeroari. SAN kopolimeroa konposizio azeotropikoan dago, (76:24) wt% (Sty:ACN).
Erabilitako PB1 ereinaren partikula tamaina 128 nm da. Karakterizazioa FTIR-ATR eta EMN
metodoen bidez burutzeko, 780 eta 788 mg latex erabili ziren, hurrenez hurren.
2.lagina: B4 latexa. % 82ko gel edukia (Soxhlet erauzketan lortua, THF disolbatzailean neurtua)
duen ABS polimero txertatuaren formulazioaren % 39.0a PBari dagokio eta gainerako % 61.0a SAN
kopolimeroari. SAN kopolimeroa konposizio azeotropikoan dago, (76:24) wt% (Sty:ACN).
Erabilitako ereinak PB2.8 eta PB4, 277 eta 422 nmko tamaina duten partikulen distribuzioaz osatua
dago. Karakterizazioa FTIR-ATR eta EMN metodoen bidez burutzeko, 758 eta 763 mg latex erabili
ziren, hurrenez hurren.
2.2.2. FTIR kalibrazioa
Kalibrazio kurba bat eraiki zen konposatuen frakzioak espektroko banden azalerekin erlazionatu
eta Lambert-Beer-en legearen bitartez, banden absortzioa konposatuen kontzentrazioarekin
erlazionatu ahal izateko. Kalibrazioa egiteko PB eta SAN konposizio desberdineko sei latex emultsio
polimerizazio bitartez sintetizatu ziren. 1.Taulan latex hauen konposizio desberdinak aurkitu
daitezke.
1.

Taula.Kalibrazio patroi bezala erabili diren latex polimerikoen polibutadieno, akrilonitrilo eta estireno
masa portzentaiak formulazioan.
Polibutadieno (wt %)

Akrilonitrilo (wt %)

Estireno (wt %)

1. Patroia

10.2

21.6

68.2

2. Patroia

20.5

19.1

60.4

3. Patroia

35.6

15.5

48.9

4. Patroia

49.5

12.1

38.4

5. Patroia

65.6

8.3

26.1

6. Patroia

80.4

4.7

14.9

2.3. Ultrazentrifugazioa
Ultrazentrifugazioa ABS polimero laginaren fase disolbagarria eta fase disolbaezina banatzeko
erabili zen. Zati disolbagarrian, txertatu gabeko SAN kate libreak eta disolbagarriak diren PB kateak
egon daitezke. Zati disolbaezinean aldiz, disolbaezinak diren eta txertatuak ez dauden PB kateak gehi
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SAN-ekin txertatutako PB kateak egon daitezke. Banaketa egiteko, azetona erabili zen disolbatzaile
bezala. Horretarako, 750 mg inguru latex 20 ml azetonan disolbatu ziren 24 orduz. Ondoren, polimero
disoluzioa ultrazentrifugan 40.000 rpm-etan 6 orduz mantendu zen. 2.Irudian prozedura laburtua
adierazten da.

2.

Irudia. Ultrazentrifugaren bidez fase disolbagarriaren eta disolbaezinaren banaketan lortu daitezkeen
polimero frakzioak.

2.4. FTIR espektroskopia
T.E eta T.M kalkulatzeko, polimero bakoitzaren frakzioen (disolbagarria eta disolbaezina)
konposizioa ezagutu behar da. Horretarako, FTIR-ATR sei puntuko kalibrazio-kurba bat eraiki zen,
atal esperimentaleko 2.2.2 puntuan sintetizatutako latexak erabiliz. Erabilitako FTIR-ATR ekipoa
Nicolet 6700-ATR accesory Golden gate Harrick da, eta analisi baldintzak 16 Scan zenbaki eta 4 cm1
ko erresoluzioa izan ziren.
2.5. EMN espektroskopia
Ultrazentrifugan banatutako zati disolbagarria eta disolbaezina EMN espektroskopiaz aztertu
ziren. Likido egoerako EMNa frakzioa disolbagarriarentzat eta solido egoerako EMNa frakzioa
disolbaezinarentzat.
Solido egoeran erabilitako ekipoa, 9.4T (400 MHz) BRUKER bat da, 4 mm MASDVT TRIPLE
Resonance HYX MAS zunda batekin ekipatua. Analisi baldintzetan, erabilitako Larmor frekuentzia
100.63 MHz zen 13C nukleoarentzat. Lagin prestaketari dagokionez, lagina 4 mm MAS rotor batean
sartu zen eta THF tanta batzuk gehitu zitzaizkion. Errotazio frekuentzia 10 KHz izan zen eta erlaxazio
denbora 5 segundokoa.
Likido egoeran erabilitako ekipoa, 500 MHz BRUKER AVANCE-NEO bat da, BBOF zunda
batekin ekipatua. Analisi baldintzetan, erabilitako Larmor frekuentzia 500.13 MHz izan zen 1H
nukleoarentzat. Analisia egin baino lehen, lagina dimetil sulfoxidoan (DMSO) disolbatu zen.
Erlaxazio denbora 5 segundokoa izan zen eta ekorketa zenbakia 15160.
3. Emaitzak
3.1. Ultrazentrifugazioa
Ultrazentrifugazioan zati disolbagarria eta zati disolbaezina banatu ziren. B1 laginaren % 79a zati
disolbaezinari dagokio eta %21a zati disolbagarriari, eta B4 laginaren % 86a zati disolbaezinari
dagokio eta %14a zati disolbagarriari.
3.2. FTIR espektroskopia
3.2.1. Zati disolbagarria
B1 eta B4 laginen zati disolbagarrien espektroak egin ziren (3.Irudia), polimero bakoitzaren
bandak identifikatu (2.Taula) eta kalibratua erabilita banden azalerak masa portzentaiekin erlazionatu
zirelarik.
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a)

b)

3.

2.

Irudia. a) B1 laginaren eta b) B4 laginaren zati disolbagarrien FTIR espektroak.

Taula. Akrilonitrilo,estireno eta polibutadienoaren absortzioak IR espektroan.

Polimeroa
Akrilonitriloa

Absortzio banda (cm-1)

Lotura
-C

N-

2240

Estirenoa

-C = C- aromatikoak

1500-1600

1,4-transPolibutadienoa
1,2Polibutadienoa

-C – H-

970

-C – H-

910 eta 990

1,4-cis-polibutadienoaren banda karakteristikoa (700 cm-1) estirenoaren deformazio banda batekin
solapatzen da. Ondorioz, FTIR teknika bakarrik erabilita ezin izan zen ABS laginaren konposizioa
determinatu. Dena den, EMNa erabili zen ABSa sintetizatzeko erabiltzen diren PB ereinak (PB1,
PB2.8 eta PB4) aztertzeko. PB 1,4-cis, 1,4-trans eta 1,2-ren arteko erlazioa determinatu zen eta FTIR
analisietan erlazio hori erabiliz osagai bakoitzaren konposizioa determinatu zen. Horretarako,
ABSaren sintesian erabilitako polibutadieno ereinaren 13C EMNa solido egoeran egin zen. Lortutako
espektroak 4.Irudian ikus daitezke, isomero bakoitzaren pikuak identifikatu ziren, ondoren
proportzioak kalkulatzeko.
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a)

b)

c)
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4.

Irudia. a)PB1 b)PB2.8 eta c)PB4 polibutadieno ereinen 13C EMN espektroa solido egoeran eginda.

Datuak analizatu ostean, PB1en kasuan % 19.9 1,4-cis-PBa zela, % 58.6 1,4-trans-PBa eta
gainerakoa 1,2-PBa zela determinatu zen. PB2.8aren kasuan, % 18.8 1,4-cis-PBa zela, % 58.8 1,4trans-PBa eta gainerakoa 1,2-PBa zela determinatu zen. Bukatzeko, PB4ren kasuan, % 18.9 1,4-cisPBa zela, % 58.2 1,4-trans-PBa eta gainerakoa 1,2-PBa zela determinatu zen.
FTIR bidez lortutako masa portzentaiak 3.Taulan aurkitu daitezke.
3.

Taula. FTIR bidez determinatutako zati disolbagarrien masa portzentaiak.
ACN (%)

Sty (%)

PB 1,4 (%)

PB 1,2 (%)

B1

18.9

56.4

14.6

10.1

B4

16.7

71.6

7.1

4.6

Masa portzentaiekin, zati disolbagarriaren SAN eta PBaren pisu frakzioak kalkulatu daitezke.
B1 eta B4 laginen kasuan, XSAN = 0.75 eta XPB = 0.25, eta XSAN = 0.88 eta XPB = 0.12 dira, hurrenez
hurren.
3.2.2. Zati disolbaezina
Zati disolbagarrian aplikatutako metodo berdinarekin, zati disolbaezineko masa portzentaiak
determinatu ziren (4.Taula).
4.

Taula. FTIR-en bidez lortutako zati disolbaezinen masa portzentaiak.
ACN (%)

Sty (%)

PB 1,4 (%)

PB 1,2 (%)

B1

9.3

25.9

50.8

13.8

B4

5.6

22.0

56.5

15.6

Masa portzentaiekin, SAN eta PB frakzioak zati disolbaezinean kalkulatu dira.
B1 eta B4 laginen kasuan, XSAN = 0.35 eta XPB = 0.65, eta XSAN = 0.28 eta XPB = 0.72 dira, hurrenez
hurren.
3.3. EMN espektroskopia
3.3.1. EMN solido egoeran
Solido egoeran, ultrazentrifugan lortutako ABS polimeroaren zati disolbaezina analizatu zen.
Hasiera batean egindako esperimentuak giro tenperaturan egin ziren eta lortutako espektroetan ez zen
SAN kopolimeroari dagokion pikurik agertzen. ABS polimeroak hainbat Tg izan ditzake, bat PB
dagokiona 0ºC azpitik, beraz giro tenperaturan PB kateek mugikortasuna daukate. Beste bat, SAN
kopolimeroari dagokiona, 100 ºC inguru, ondorioz SAN kateek ez daukate mugikortasunik giro
tenperaturan egindako analisietan. Hau ekiditeko, ABS laginei THF tanta batzuk gehitu zitzaizkien,
48 orduz puzten utzi eta ondoren, analisiak giro tenperaturan burutu ziren. Lortutako 13C EMN
espektroak 5.Irudian ikus daitezke.
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a)

b)

5.

Irudia. a)B1 eta b)B4 zati disolbaezinen 13C EMN espektroa, solido egoeran eta giro tenperaturan
egina.

Polimero bakoitzaren pikuak identifikatu eta integratu ziren zati disolbaezinaren frakzioak
kalkulatzeko.
B1 eta B4 laginen kasuan, XSAN = 0.38 eta XPB = 0.62, eta XSAN = 0.31 eta XPB = 0.69 dira, hurrenez
hurren.
3.3.2. EMN likido egoeran
Likido egoeran, ultrazentrifugan lortutako ABS polimeroaren zati disolbagarria analizatu zen.
Kasu honetan, 1H espektroa analizatzea erabaki zen, lortzen zen 13C espektroa analisi kuantitatiborako
egokia ez zelako. Disolbatzaile bezala, DMSOa erabili zen eta ez kloroformoa (CDCl3),
disolbatzailearen seinaleak ABS polimeroaren pikuen seinaleekin gainjarri ez zedin. Lortutako 1H
EMN espektroak 6.Irudian ikus daitezke.
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a)

b)

6.

Irudia. a)B1 eta b)B4 zati disolbagarriaren 1H EMN espektroa, likigo egoeran egina.

Polimero bakoitzaren pikuak identifikatu eta integratu ziren zati disolbagarriaren frakzioak
kalkulatzeko.
B1 eta B4 laginen kasuan, XSAN = 0.99 eta XPB = 0.01, eta XSAN = 0.99 eta XPB = 0.01 dira, hurrenez
hurren.
3.4. Txertatze-propietateak
Zati disolbaezinaren eta disolbagarriaren frakzioak, XSAN eta XPB determinatu ziren bai FTIR-ATR
eta EMN tekniken bidez. FTIRean eta EMNean lortutako emaitzak 5.Taulan ikus daitezke.
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5.

Taula. FTIR eta EMN-en bidez lortutako zati disolbaezinen eta disolbagarrien SAN eta PB frakzioak
laginean.
Disolbagarria
FTIR-ATR

Disolbaezina
EMN

FTIR-ATR

EMN

XSAN

XPB

XSAN

XPB

XSAN

XPB

XSAN

XPB

B1

0.75

0.25

0.99

0.01

0.35

0.65

0.38

0.62

B4

0.88

0.12

0.99

0.01

0.28

0.72

0.31

0.69

Zati disolbagarriari dagokionez, diferentzia nabarmenak ikus daitezke FTIR eta EMN metodoak
erabiltzen direnean, B1 laginean batez ere. Zati disolbaezinaren kasuan ordea, bi metodoetan
lortutako emaitzak konparagarriak dira.
Esan bezala, zati disolbagarriaren frakzioetan lortutako emaitzak nabarmen aldatzen dira metodo
batetik bestera. Metodo bakoitzean lortutako frakzioekin SAN eta PB portzentaiak laginean kalkulatu
ziren. Aldi berean, hasierako formulazioan monomero bakoitzaren kontribuzioa eta esperimentalki
lortutako polimeroaren konbertsio kontuan hartuta, SAN eta PB portzentaiak latexean kalkulatu ziren.
Aipatutako bi kalkuluen emaitzak konparatu ziren ikusteko zein hurbiltzen zen gehiago erabilitako
latexen formulaziora, 6. Taulan ikus daitekeen bezala.
6.

Taula. FTIR eta EMN-en bidez lortutako emaitzen materi balantzeak, formulazioen datuekin konparatuta.
FTIR-ATR

FORMULAZIOA

EMN

% SAN

% PB

% SAN

% PB

% SAN

% PB

B1

43.8

56.2

50.3

49.7

50.1

49.9

B4

36.7

63.3

39.0

61.0

40.0

60.0

Formulazioaren arabera, B1 eta B4 latexen konposizioa % 50.3 SAN eta % 49.7 PB, eta % 39
SAN eta % 61 PB da, hurrenez hurren. FTIR-en metodoan lortutako frakzioekin kalkulatutako SAN
eta PB portzentaiak behatzen baditugu, diferentzia nabarmena ikus daiteke erabilitako
formulazioarekin konparatuz. EMNeko frakzioekin kalkulatutako portzentaietan aldiz, emaitzak
antzekoak eta konparagarriak dira. Beraz, ondoriozta dezakegu EMN teknika FTIR-a baino
zehatzagoa dela ABS polimeroaren frakzioak kuantifikatzerako orduan, batez ere, zati disolbagarria
analizatzerako orduan.
FTIR eta RMN-en bidez lortutako zati disolbagarriaren eta disolbaezinaren SAN eta PB
frakzioekin eta ultrazentrifugan lortutako zati disolbagarriaren eta disolbaezinaren masekin, txertatzeefizientzia eta txertatze-maila kalkulatzeko behar diren pisuak kalkulatu ziren, hurrengo ekuazioak
erabiliz:
W (txertatutako SAN) = m (zati disolbaezina) · XSAN (zati disolbaezina)

(3)

W (SAN librea) = m (zati disolbagarria) · XSAN (zati disolbagarria)

(4)
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W (PB disolbaezina) = m (zati disolbaezina) · XPB (zati disolbaezina)

(5)

W (PB disolbagarria) = m (zati disolbagarria) · XPB (zati disolbagarria)

(6)

Azkenik, txertatze-propietateak kalkulatu ziren eta aztertutako ABS polimeroen (B1 eta B4)
laginen emaitzak 7.Taulan ikus daitezke.
7.

Taula. FTIR eta EMN-en bidez lortutako emaitzen materi balantzeak, formulazioen datuekin konparatuta.
FTIR-ATR

EMN

T.M (%)

T.E (%)

T.M (%)

T.E (%)

B1

49.4

63.5

60.1

59.9

B4

37.2

64.2

44.8

67.4

Bi tekniken emaitzak konparatzen baditugu, txertatze-efizientziaren balioak bat datoz bi
tekniketan, txertatze-mailaren balioetan ordea, desberdintasun batzuk ikusten direla esan dezakegu.
Hasieran komentatu den bezala, B1 eta B4 latexak sintetizatzeko erabili ziren PB ereinen partikula
tamainak desberdinak ziren, 130 nm B1 latexa sintetizatzeko erabili sen PB1 ereinarentzat, eta 280
eta 400 nm B4 latexa sintetizatzeko erabili ziren PB2.8 eta PB4 ereinentzat, hurrenez hurren. Hau
kontuan hartuta, esan dezakegu, polimeroaren partikula tamaina handitzen den heinean, txertatzemaila txikitu egiten da bi metodoetan lortutako balioek erakusten duten bezala. Txertatze-efizientzia
aldiz, mantendu egiten da.
Azkenik, sintetizatutako beste ABS polimero lagin batzuk karakterizatzen ari garela aipatzea
merezi du, txertatze-propietateak prozesuko edo formulazioko zer parametrorekin aldatzen diren
ondorioztatzeko helburuarekin.
4. Ondorioak
Txertatze-propietateak determinatzeko, lehen aldiz EMNaren bidezko analisia burutu da lan
honetan. ABS polimeroa osatzen duten polimero guztien kontribuzioa ikusteko analisi baldintza
egokiak aurkitu dira, bai solido, bai likido egoeran egindako analisientzat. Hala ere, kalibratu bat egin
gabe aukera ematen digu EMNak ABS polimeroa osatzen duten fase desberdinen kontribuzioak
determinatzen. Beraz, demostratua geratzen da EMNa ABS polimeroen txertatze-propietateak
determinatzeko teknika egokia dela. Horretaz gain, teknika bakoitzean lortutako emaitzekin, SAN eta
PB portzentaiek balioak kalkulatu dira, eta formulazioaren portzentaiekin konparatuz, EMN teknika
FTIR teknika baino zehatzagoa dela txertatze propietateen karakterizazioari dagokionez ondorioztatu
da.
5. Eskerrak
Elix Polymers enpresari eskerrak ematen zaizkio jasotako laguntza ekonomikoarengatik.
6. Bibliografia
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Silano monomeroa daukaten latexen mikroegituraren bilakaera
biltegiratzean zehar
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Gako-hitzak: Emultsio polimerizazioa, saretze erreakzioak, estaldurak, silano monomeroak
Laburpena. Lan honetan silano monomeroz eraldatutako latexen mikroegiturak biltegiratze
denboran zehar daukan bilakaera aztertu da. Denbora aurrera doan heinean gel-edukiak eta pisu
molekularrak gora egiten dute, puzte gaitasunak behera egiten duen bitartean. Honek polimero filmen
propietate mekanikoetan ere eragina dauka, eta mikroegituraren aldaketen ondorioz sendotasun
handiagoko filmak lortzen direla ikusi da. Aldaketen arrazoia silano monomeroen hidrolisi eta
kondentsazio erreakzioak dira, latex partikulen barruko polimeroa saretuz doazenak.
1. Sarrera
Gaur egungo zientzia eta teknologiaren erronka garrantzitsuenetariko bat gizartearen garapen
jasankor eta iraunkorra bultzatzea da. Esparru honetan, estaldurek daukaten papera oso garrantzitsua
da. Izan ere, gainazal askok behar beharrezkoa daukate babestuko dituen geruza bat izatea,
eguratsaren erasotik babesteko. Adibide garrantzitsuak eraikuntzan maiz erabiltzen diren altzairua eta
egurra dira. Hauen gainazala babestu ezean, material hauekin egindako egituren biziraupena oso
laburra izango litzateke, baina estaldurei esker urtez luzatu daiteke.
Tradizionalki estaldurak disolbatzaile organikoetan merkaturatu ohi izan dira, baina azken
urteotan, eta jasangarritasunaren lerroan, merkatua uretan oinarritutako estalduretara lerratzen hasi
da1. Ingurunearekiko komenigarriagoak diren arren, uretan oinarritutako estaldurek badauzkate bere
mugak. Sistema hauetan polimeroa ez dago disolbatuta, dispertsio koloidal batean baizik. Hau
desabantaila nabaria da (disolbatzailean egindako estalduren aurrean) erabili daitezkeen polimeroen
beira-trantsizio tenperatura (eta hortaz polimeroaren gogortasuna) mugatzen duelako2. Hala eta guztiz
ere, badaude moduak oztopo hauei aurre egiteko, hala nola polimeroari funtzionalitate gehigarriak
gehitzea. Saretzeak adibidez, estalduraren propietate mekanikoak hobetzen ditu, baita
disolbatzaileekiko, urarekiko eta urradurarekiko erresistentzia ere.
Hemen, silano monomeroen erabilpena aztertuko da, polimero filmak saretzeko helburuarekin.
Silano monomeroek R(OR’)3 formula orokorra daukate, non OR’ taldeak alkoxi taldeak diren, eta R
taldea polimerizagarria den talde bat. Alkoxi taldeak urarekin erreakzionatuz hidrolizatzeko gai dira,
silanol taldeak eratuz, eta jarraian, silanol taldeak elkarren artean erreakzionatu dezakete,
kondentsatuz eta elkartuz3. Kate desberdinetan dauden silanoek erreakzionatzen dutenean, kateak
kobalenteki lotzen dira, polimeroa saretuz. Beste autoreek jada erakutsi dute silano hauen
eraginkortasuna4,5, baina ez dute kontuan hartu hidrolisi eta kondentsazio erreakzioak latexaren
biltegiratzean gertatu daitezkeela, eta hortaz polimero partikulen barruko mikroegitura denborarekin
aldatuz joan daitekeela. Lan honetan, silano monomeroak dauzkaten latexak sintetizatu ondoren,
hauen mikroegituraren (gel-edukia, pisu molekularra, puzte gaitasuna) bilakaera erakutsiko da,
silanoen hidrolisi eta kondentsazio erreakzioen ondorioz aldatuz doana. Horrez gain, mikroegituraren
aldaketek polimeroaren filmen propietate mekanikoetan daukaten eragina ere erakutsiko da.
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2. Esperimentala
2.1. Materialak
Binil azetatoa (VAc, Quimidroga), butil akrilatoa, (BA, Quimidroga), metil metakrilatoa (MMA,
Quimidroga), alkil difenil oxido disulfonatoa (Dowfax 2A1, Dow chemicals, % 45 disoluzioa uretan),
potasio persulfatoa (KPS, Sigma-Aldrich), sodio hidroxidoa (NaOH, Sigma-Aldrich, 0,01 M
disoluzioa), potasio fosfato monobasikoa (KH2PO4, Fluka), eta sodio bikarbonatoa (NaHCO3, SigmaAldrich) jaso ziren moduan erabili ziren. Binil trimetoxisilanoa (VTMS) eta 3-metakriloxipropil
trimetoxisilanoa (MATMS) Waker Chemie enpresak eskuzabaltasunez hornitu zizkigun. Ur
desionizatua erabili zen erreakzio guztietan. HPLC graduko tetrahidrofuranoa (THF, Sharlau) erabili
zen AF4ko neurketentzat.
2.2. Latexen sintesia
Latexak emultsio polimerizazioa erabiliz sintetizatu ziren. Polimeroaren mikroegituraren azterketa
egiteko binil azetatoan oinarritutako latexa erabili zen, 1. taulan aurkeztutako formulazioa modu ez
jarraituan erabiliz. Propietate mekanikoen bilakaera aztertzeko metil metakrilato-butil akrilatoan
oinarritutako kopolimeroa erabili zen, 2. taulako formulazioa erabiliz modu erdijarraituan.
1. taula. Binil azetatoan oinarritutako emultsio kopolimerizazioarentzako erabilitako formulazioa.

Osagaia
VAc
VTMS
Dowfax 2A1
KPS
Ura
NaOH (0,1 M)
KH2PO4

Kantitatea (g)
90
0,9
2,00
0,135
198
11,76
1,43

2. taula. Metil metakrilato-butil akrilato kopolimeroan oinarritutako emultsio kopolimerizazioarentzako erabilitako formulazioa.

Osagaia
Ereinaa
Hasierako karga
Ura
NaHCO3
KPS
Hasarazlea
Ura
MMA
Elikadura A (3 ordu)b
BA
MATMS
Ura
Elikadura B (3 ordu)b
Dowfax 2A1
a
% 10 solido edukia duen MMA-BA latexa.
b
Bi elikadurak aldi berean, baina bi emari desberdinetan.

Kantitatea (g)
44,1
50
0,13
0,428
10
56,5
84,8
1,41
54,8
2,75

2.3. Karakterizazio teknikak
Latexen biltegiratzean zeharreko bilakaera monitorizatzeko, latexak baldintza kontrolatuetan
biltegiratu dira, eta astean behin hauen propietateak neurtu dira, ondorengo teknikak erabiliz:
Gel-edukia. Gel-edukia, lan honetan tetrahidrofuranotan (THF) disolbagarria ez den polimero
frakzioa da. Latexaren lehortze prozesuak saretze erreakzioak ematen dituenez, bi gel-eduki bereizten
ditugu:
Gel-eduki hezea. Latexean lehortu aurretik dagoen polimero saretuaren frakzioa. Honen
determinaziorako latexaren kantitate jakin bat aurrez pisatutako tetrahidrofuranotan disolbatzen da,
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eta 48 orduz nahasten uzten da. Ondoren, 12000 rpm-tan zentrifugatuz disolbatutako zatia eta
disolbatu gabekoa banandu egiten dira eta gel-edukia grabimetriaz determinatzen da.
Gel-eduki lehorra. Latexa lehortu ondoren lortzen den filmaren gel-edukia soxhlet erauzketa bidez
determinatu da. Latex tantak beira zuntzezko oinarrian zuzenean lehortu ondoren 24 orduko erauzketa
egin da eta frakzio disolbaezina grabimetriaz determinatu da.
Pisu molekularraren eta biraketa erradioaren banaketa. Polimeroen batez besteko pisu
̅ w ) eta batez besteko biraketa-erradioak (Rz) Fluxu Asimetrikoko Fluxu Eremuko
molekularrak (M
Zatikapena (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation, AF4), Angelu Anitzezko Argi Dispertsio
(Multi Angle Light Scattering, MALS) eta errefrakzio-indize (Refractive Index, RI) detektoreak
erabiliz neurtu dira.
Puzte gaitasuna. Kopolimero kateen batez besteko puzte erlazioa (Sw) THFtan puztutako kateen
eta puztu gabeko kateen arteko bolumen erlaziotzat definitu da. 1 ekuazioarekin kalkulatu da, AF4
analisitik determinatutako datuak erabiliz.
−21
̅̅̅̅̅
Sw = [(4πR3z NA ρPol )⁄(3M
.
w )] · 10

(1)

Non, Rz batez besteko biraketa erradioa (nm), NA Avogadroren zenbakia, ρPol polimeroaren
̅ w polimeroaren batez besteko pisu molekularra pisuan (g/mol) diren.
dentsitatea (g/cm3) eta M
Propietate mekanikoak. Propietate mekanikoak trakzio-saiakuntza bidez determinatu dira.
Neurketak TA.HD plus Texture Analyzer ekipoan, 23 ± 2 ºC eta 50 ± 5 hezetasun erlatiboan eta 0,42
mm/s-ko deformazio-abiaduran egin dira, gutxi gora behera 0,5 mm-ko lodiera daukaten filmak
erabiliz.

Gel-edukia (%)

3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Mikroegituraren bilakaera
Latexen mikroegituraren bilakaera aztertzeko binil azetato oinarri duen polimeroa erabili da.
1 irudian latexaren gel-edukiaren bilakaera erakusten da. Gel-edukiak polimeroaren zein frakzio
ez den disolbatzen neurtzen du, eta hau polimeroaren saretze mailaren balio ez-zuzena lortzeko erabili
daiteke. Izan ere, saretze maila igotzen denean polimeroaren disolbagarritasuna jaitsi egiten da, eta
hortaz, gel-edukia igo egiten da.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gel lehorra
Gel hezea

0

10

20
30
40
50
Biltegiratze denbora (egun)
1. irudia. Silano monomeroa daukan binil azetatoan oinarritutako latexaren gel-eduki hezearen eta lehorraren
bilakaera latexaren biltegiratze denboran zehar.

Argi ikus daiteke, bai gel hezeak zein gel lehorrak gora egiten dutela biltegiratze denborak aurrera
egiten duen heinean. Hasieran, gel hezeak balio oso txikiak dauzka, polimeroa saretu gabe dagoela
adieraziz, baina denbora aurrera doanean, gel-eduki hezeak gora egiten du, % 90era iritsi arte,
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polimeroa latex egoeran saretzen hasten dela erakutsiz. Halaber, gel-eduki lehorra hasieran % 80ko
gel-edukia izatetik % 95 izatera iristen da. Oso interesgarria da gel-eduki hezea beti gel-eduki lehorra
baino baxuagoa dela, amaierako puntuetan izan ezik, non biek balio berdina daukaten. Honek
erakusten du silanoa daukaten latexak hasieran film eraketan zehar saretzeko gaitasuna daukatela.
Amaieran, bestalde, lehortze prozesuak ez du polimeroaren gel-edukia handitzen, hain zuzen ere,
polimeroa jada saretuta dagoelako latex egoeran.
Latex partikulak osatzen dituzten polimeroaren mikroegituraren informazio gehiago eskuratzeko,
pisu molekularraren eta biraketa erradioaren banaketak neurtu dira, 2. irudian aurkezten diren
moduan.
Pisu molekularra

Biraketa erradioa

35

Pisu frakzio diferentziala (1/log(nm))

60

Pisu frakzio diferentziala
(1/log(g/mol))

30
25
20
15
10
5
0
1E+08

1E+09

1E+10

50
40
30
20
10
0
100

Pisu molekularra (g/mol)

200
300
400
Biraketa erradioa (nm)

500

2. irudia. Silano monomeroa daukan binil azetatoan oinarritutako latexaren pisu molekularraren (ezkerra) eta
biraketa-erradioaren batez bestekoaren (eskubia) banaketen bilakaerak latexaren biltegiratze denbora desberdinetan.

Gel-edukiarekin ikusi den moduan, argi ikusten da biltegiratze denborarekin polimeroaren
mikroegitura aldatuz doala. Kasu honetan, pisu molekularrak gora eta biraketa erradioak behera
egiten dutela ikusten da. Hau, gel-edukiaren bilakaera bezala, latex partikulen barruan gertatzen ari
diren saretze erreakzioen ondorioa da. Izan ere, saretze-erreakzioek pisu molekularra igo egiten dute,
kate desberdinak kobalenteki lotzen direnean. Bestalde, biraketa erradioaren bilakaera
interesgarriagoa da. Ohiko sistemetan kateen biraketa erradioa pisu molekularrarekiko
proportzionalki hazten da, baina kasu honetan kontrako portaera ikus daiteke. Biraketa erradioak
polimero kateak THF disoluzioan daudenean masa zentrotik katearen amaierarako batez besteko
distantzia neurtzen du, eta katearen konformazioa esferikoa denean, esfera horren erradioaren
baliokidea da. Hau dela eta, biraketa erradioa katearen puzte gaitasunarekin lotu daiteke. Saretu
gabeko kateek disolbatzaile on batean bolumen handia hartzen dute (biraketa erradio handiak
emanez), baino kateen arteko saretze puntuek mugak jartzen dizkiote puztean, eta horregatik
saretutako polimeroen biraketa erradioak behera egiten du, kateen tamainak gora egiten duen arren.
Hala ere, errazagoa da zuzenean puzte gaitasuna konparatzea. Balio hau AF4tik lortutako batez
besteko pisu molekularra eta biraketa erradioa erabiliz kalkulatu daiteke, atal esperimentalean
erakutsitako 1 ekuazioa erabiliz. Kalkulu honen emaitzak 3. irudian erakusten dira, eta argi ikusten
da puzte gaitasunak behera egiten duela.
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Puzte gaitasuna ( )

1E+04

1E+03

1E+02

1E+01
0

5

10
15
20
25
30
Biltegiratze denbora (egun)
3. irudia. Polimero partikulen puzte gaitasunaren bilakaera latexaren biltegiratze denboraren aurrean.

Tentsioa (MPa)

3.2. Propietate mekanikoen bilakaera
Latexaren mikroegituraren aldaketak aztertzea ezinbestekoa da, batez ere, aplikazioari begira,
filmaren propietateetan izango duen eragina aurresatea beharrezkoa delako. Hau dela eta, saretzeak
filmen propietate mekanikoetan daukan eragina ere aztertu da, kasu honetan metil metakrilato-butil
akrilato kopolimeroa oinarri duen latexa erabiliz. 4. irudian latex moduan biltegiratze denbora
desberdinak izan duen latexa lehortzetik lortutako filmen tentsio-deformazio saiakuntzen emaitzak
aurkeztu dira. 3. taulan emaitza hauetatik lortutako Youngen modulua, etendurako tentsio eta
deformazioak eta filmen zailtasuna (kurbapeko azalera) laburbilduta daude.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0 aste
1 aste
3 aste
4 aste
0

1

2

3
4
5
6
7
Deformazioa ( )
3. irudia. MMA-BA kopolimeroan oinarritutako kopolimeroaren tentsio-deformazio kurben bilakaera, latex egoeran
gordetzen denean.
3. taula. MMA-BA kopolimeroan oinarritutako kopolimeroaren propietate mekanikoen bilakaeraren laburpena.
Biltegiratze
denbora
0 aste
1 aste
3 aste
4 aste

Youngen modulua
(MPa)
1,80 ± 0,08
1,83 ± 0,15
1,94 ± 0,09
2,16 ± 0,29

Etendurako
deformazioa ( )
6,1 ± 1,3
5,4 ± 0,8
4,7 ± 0,5
3,7 ± 0,4

Etendurako
tentsioa (MPa)
3,1 ± 0,8
3,6 ± 0,9
2,8 ± 0,7
3,8 ± 0,6

Zailtasuna (MPa)
9,0 ± 3,3
9,0 ± 2,8
4,6 ± 1,5
6,4 ± 1,6

Aurreko neurketa guztietan ikusi den moduan, propietate mekanikoetan ere, biltegiratze denbora
aurrera doanean bilakaera nabarmena ikusten da. Hemen, etendurako deformazioak behera egiten du,
etendurako tentsioak gora egiten duen bitartean. Portaera hau ere polimeroaren saretzearekin zuzenki
erlazionatu daiteke, saretutako polimeroak zurrunagoak direlako, hain zuzen.
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4. Ondorioak
Lan honetan, emultsio polimerizazioz egindako, eta silano monomeroz eraldatutako latexen
biltegiratzean zeharreko propietateen bilakaera aztertu da. Ikusi denez, biltegiratze denborak aurrera
egiten duen neurrian gel-edukiak eta pisu molekularrak gora egiten dute, puzte gaitasuna jaitsi egiten
den bitartean. Aldi berean, propietate mekanikoei begira, zurrunagoak diren polimero filmak lortzen
dira. Aldaketa hauek guztiek polimeroa gero eta saretuagoa dagoela adierazten dute, eta arrazoia
latexean silano monomeroak hidrolizatuz eta ondoren kondentsatuz doazela da, latex partikulak
barnean saretuz.
5. Eskerrak
Autoreek Polymateko “Industrial Liaison Program for Polymerization in Dispersed Media”
partzuergoa, Eusko Jaurlaritza (GV-IT-999-16) eta Euskal Herriko Unibertsitatea (PIF16/220)
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Gako-hitzak: poli azido laktikoa (PLLA), antiinflamatorioa, klik kimika
Laburpena. Azken urteetan, inplante kirurgikoak oso erabiliak izan dira hezur edo artikulazio
akastunen funtzioa berrezartzeko. Halaber, inplanteen osteointegrazio ona bermatzen duten
materialak lortzea erronka zientifikoa da. Izan ere, inplantearen ezarpena ematen denean berehalako
erantzun tisularra aurkezten da, non bakterioen, zitokinen eta proteinen inplantearen gainazalarekiko
adhesioa areagotzen den. Aipatutako atxikitze-prozesua gainazalak aurkezten dituen propietateen
araberakoa da, hori dela eta, funtsezkoa da aktibitate antiinflamatorioa eta bakterioen aurkako
propietateak dituzten inplanteak diseinatzea. Azken hamarkadan Klik kimika aukera interesgarria
bilakatu da biomolekula konplexuak material desberdinen gainazaletara kobalenteki lotzeko.
Konposatuaren aktibitate biologikoa bermatzeaz gain, erreakzioa inguru tenperaturan burutu daiteke
etekin kuantitatiboak lortuz. Lan honetan farmako antiinflamatorio baten immobilizazio kobalentea
deskribatzen da poliazido L-laktikoa (PLLA) gainestaldura gisa erabiliz. Horretarako, kobrez
katalizaturiko azida eta alkinoaren arteko zikloadizio erreakzioa erabili da. Proposatutako
metodologiaren berrespena XPS, UM-Ikuskor eta mikroskopia fluoreszentearekin balidatu da.
1. Sarrera
Urtero milioi aldaka- eta 250,000 belaun-ordezkapen baino gehiago ematen dira mundu osoan
zehar. Horretaz gain, ospitalizatutako gaixoen artean % 30 kateter baskular bat edo gehiago izaten
dute. Inplante kirurgiko baten ezarpenak erantzun tisular desberdinak eragin ditzake.1 Esate baterako,
inplantea odolarekin kontaktuan jartzerakoan erantzun negatiboa sortarazi dezake, proteinen adhesioa
eta odol-koagulazioa areagotuz. Inplantazioak eragiten duen beste desbantaila bat hantura akutua da,
kasu honetan neutrofiloak eta monozitoak hantura eman den lekuan adsorbatzen dira.2,3 Ehunaren
berrezarpena ematea posiblea ez den kasuetan, hasierako inflamazio prozesu akutua kronikoa bihur
daiteke ehunaren enkapsulazio fibrotikoaren garapenarekin batera, ondorioz akastun inplantea lortzen
da. Mikroorganismo, zelula eta proteinen adsortzioa gainazalak azaltzen dituen propietateen
araberakoa da, adsortzioa kontrolaezina denean infekzioa sor daiteke hantura eta odolkoagulazioarekin batera.4 Osasun arazo hauek saihesteko helburuarekin propietate antiinflamatorio
eta bakterioen aurkako aktibitateak dituen inplanteak diseinatzea ezinbestekoa da. Horretarako,
gainestaldurak eta gainazal eraldaketak bai fisikoak, hala nola, topografi edo bapore-deposizioa, eta
bai kimikoak, hala nola, plasma tratamendua edota erreakzio kimikoak desiragarriak bilakatu dira
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azken hamarkadan. Eraldaketa kimikoen artean, klik kimika oso ezaguna bilakatu da biomolekula
konplexuak gainazal desberdinetara kobalenteki lotzeko aukera aurkezten duelako.5 Klik kimikaren
barnean, kobrez katalizaturiko azida eta alkinoaren arteko erreakzioa ezagunena eta erabiliena izan
da biomolekula konplexuak material gainazal desberdinetara konjugatzeko.6 Izan ere, erreakzio hau
inguru tenperaturan gerta daiteke etekin kuantitatiboak lortuz eta konposatuaren aktibitate biologikoa
bermatuz.
Lan honetan. farmako antiinflamatorioa den indometazinaren immobilizazio kobalentea
deskribatzen da poliazido L-laktikoa (PLLA) gainestaldura gisa erabiliz. Horretarako, aldez aurretik
PLLAren gainazalaren hidrolisia eta amidazioa gauzatu da, eta azkenik, kobrez katalizaturiko azida
eta alkinoaren arteko zikloadizio erreakzioa erabiliz indometazina deribatua itsatsi da.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Poliazido-L-lactidoa (PLLA) (Corbion, Amstderdam, Herbereak) polimero gainazalak prestatzeko
erabili zen. Kloroformoa (>98 % Macron Fine Chemicals, Gliwice, Polonia), tert-butanola (tBuOH)
etanola (EtOH), metanola (MeOH, 98 %), azetonitriloa (99%, Panreac, Darmstadt, Alemania),
diklorometanoa (CH2Cl2, 98%, Macron Fine Chemicals) Gliwice, Polonia),)azido azetikoa (Sigma
Aldrich, USA), kloroformo deuteratua (99.8% Sigma Aldrich, USA) eta Mili Q ura disolbatzaile gisa
erabili ziren sintesi desberdinetan. Sodio hidroxidoa (99%, Panreac, Darmstadt, Alemania), N-(3Dimetilaminopropil)-N’-etilkarboimida klorhidratua (EDC·HCl, 98%), N-hidroxisukzinimida (NHS,
98%), trietilamina (< 99.5), propargilamina (97.5%), 3-bromopropilamina hidrobromatua (98%),
sodio azida (NaN3, 99.5%), kobre (II) sulfato pentahidratatua (Cu2SO4·5H2O, 98%), sodio askorbatoa
(98%), sodio sulfayo anhidroa (Na2SO4, 96%, Panreac, Darmstadt, Alemania), O toluidin urdina
(TBO, tinta kopurua 80%), dansil kloruroa (>99%), indometazina (>99%), tionil kloruroa (> 99%)
erreakibo moduan erabili ziren.
2.2. PLLA filmen sintesia eta eraldaketak.

1.

Irudia. PLLA filmak pairatzen dituen erreakzio kimikoen eskema.

PLLA kloroformoan disolbatu zen 2 orduz, Behin disolbatuta, metanol destilatuan eta hotzean
hauspeatu zen. Lortutako prezipitatua 70 ºC-tan lehortu zen hutsean 48 orduz. Ondoren, filmak
eratzeko prentsa hidraulikoa erabili zen200ºC-tan 4 minutuz 150 MPa-pean.7
Behin filmak eratuta, 1x2 cm-tan moztu ziren eta MeOH/H2O (1/1) disoluzioan garbitu ziren 150
minutuz 3 aldiz. Jarraian, hutsean lehortu ziren 40 ºC-tan 12 orduz. PLLA filmen hidrolisia
gauzatzeko Lao et al.8-en ikerketa jarraitu zen, non filmak NaOH (0,25 M) disoluzio urtsuan sartu
ziren 52 ºC-tara 30 minutuz. Ondoren, filmak urarekin garbitu ziren eta hutsean 40 ºC-tan lehortzen
utzi ziren. Behin siku, PLLA pH 5,0 duen tanpoi disoluzio batean sartu ziren, non EDC·HCl eta NHS
aktibatzaileak disolbatuta dauden. Filmak erreakzionarazten utzi ziren 4 orduz. Ondoren beste tanpoi
disoluzio batean 3-azidopropan-1-amina disolbatu zren eta filmak erreakzionatzen utzi ziren inguru
tenperaturan 48 orduz. Azkenik, filmak urarekin garbitu ziren eta hutsean lehortu ziren 12 orduz.
Kobrez katalizaturiko erreakzioa burutzeko, lehenengo eta behin CuSO4·5H2O (0.025 g, 0.10
mmol) eta sodio askorbatoa (0.025 g, 0.13 mmol) tBuOH/H2O disoluzioan disolbatu ziren, ondoren
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konposatu fluoreszentea (dansil deribatua) edo farmako (indometazin deribatua) gehitu ziren.
Disoluzioa guztiz homogeneoa denean, eraldatutako PLLA filma disoluzioan sartu zen eta
erreakzionatzen utzi zen 72 orduz ingurune tenperaturan.
2.3. PLLA filmen karakterizazioa. PLLA filmetan lortutako talde karboxilikoak (-COOH)
kuantifikatzeko nahian O toluidina urdina (TBO) erabili zen koloratzaile gisa. Metodo kolorimetriko
hau Chollet et al.9-en bidez aztertua izan da, non karboxilato anioiak koloratzailearen katioiarekin
erreakzionatzen duen, kolore urdin morea duen disoluzioa lortuz. Prozedura jarraituz, hidrolizatutako
PLLA filmak pH 11 duen TBO (1x10-4 M) disoluzio urtsuan sartu ziren 5 minutuz, ondoren NaOH
disoluzioarekin garbitu ziren TBO soberakina kentzeko. Ondoren, TBO katioia PLLA filmetatik
askatzeko azido azetiko 50 % (v/v) disoluzioan sartu ziren 10 minutuz eta UM-Ikuskor (Double beam
Cintra303 GBC) espektrofotometroan analizatu ziren. Azido karboxilikoen kontzentrazioa aurretik
prestatutako kalibrazio kurbarekin (Abs= 75301xM R2 = 0,9984) determinatu egin zen 633 nm-tan
absorbantzia neurtuz.
Bestaldetik, PLLA filmetan gauzatzen den eraldaketa kimikoaren ondorioz gainazalaren
hidrofobotasuna aldatzen da. Aldaketa hori kontaktu angeluarekin neurtu zen (Dataphysisc OCA 15
EC). Milli Q ura erabili zen disolbatzaile gisa eta 2 µL/gota erabili zen neurketak egiteko, 8 neurketak
egin ziren lagin bakoitzeko.
PLLA filmen gainazalen analisi elementala burutzeko X-Izpien fotoelektroi espektroskopia erabili
zen (XPS; SPECS Surface Nano Analysis, Berlin, Alemania), horretarako Al/Ag anodoa duen 500eko erradiazio iturri monokromatikoa eta 150 1D-DLD analizatzailea (Phoibos, Berlin, Alemania)
erabili zen. Karbonoaren erreferentzia erabili zen neurketa bakoitza egiteko.
PLLA gainazalen fluoreszentzia klik erreakzioaren aurretik eta ondoren neurtu zen Zeiss Axiosop
mikroskopioa (Jena, Alemania) erabiliz.
3. Emaitzak
3.1. Gainazalaren hidrolisia eta amidazioa
Klik erreakziorako beharrezkoa den alkino edo azida talde funtzionala PLLA gainazalera eranstu
ahal izateko, aldez aurretik PLLA azido karboxilikoekin aktibatua aurkitu behar da. Horretarako,
.PLLA filmen hidrolisia burutu behar da lehenik eta behin. Gainazalean eratzen diren azido
karboxilikoen kantitatea kolorimetria metodoaren bidez kuantifikatu egin dira, horretarako amidazioa
gauzatu baino lehen eta amidazio erreakzioaren ostean erreakzionatu duten azido karboxilikoak
aztertu dira UM-Ikuskorraren bidez. Kobrez katalizaturiko klik erreakzioan bi talde funtzional dira
nagusi, amaierako alkinoa eta azida taldea. Hori dela eta, bi amidazio bide alternatibo proposatu dira
gainazalean lortzen den amaierako talde funtzionalaren arabera, 1 eskema ikus daitekeen moduan.

1. Eskema. PLLA gainazalean ematen den amidazio erreakzio prozesua.

PLLAren gainazalean lortutako azido karboxilikoak karboxilato moduan erreakzionatzen dute
TBOrekin. Film gainazalera adsorbatutako TBO kantitatea disoluzio azidoan askatu ondoren UMIkuskorrean nertu da (1. Irudia). 633 nm-tan absorbantzia neurtuz, Abs= 75301 x M; R2 = 0.9984
ekuazioa erabiliz eta suposatuz 1 mol TBO 1 mol azido karboxilikorekin erreakzionatzen duela
amidazio gradua determinatu egin da.
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1. Irudia.Hidrolizatutako eta amidatutako PLLA filmen UM-Ikuskor transmitantzia.

Hidrolizatutako PLLAn 633nm-tan lortutako absorbantziak filmaren gainazalean eratutako azido
karboxilikoen kantitatearekin zuzenki proportzionala da. Zenbat eta absorbantzia handiagoa izan,
orduan eta azido karboxiliko gehiago eratu dira gainazalean. Behin azido karboxilikoak eratuta,
gainazalaren amidazio prozesua eman da. Kolorimetriaren bidez, erreakzionatu gabe gelditu diren
azido karboxilikoak determinatu dira berriz ere. Horrela, amidatutako azido karboxilikoen portzentaia
determinatu egin da. 1. irudian ikus daitekeen moduan, propargilamina erabiliz, hots, A bidea
jarraituz, non gainazalean gelditzen den talde funtzionala amaierako alkinoa den, absorbatutako TBO
kantitatea txikiagoa da, beraz amidatu gabe gelditu diren azido karboxilko kantitatea txikiagoa da.
Kasu honetan, A bidea jarraituz, azido karboxilikoen % 15 amidatu da. Aldiz, B bidea jarraituz, 3azido-propan-1-amina erabiltzen denean, soilik % 7 amidazioa lortzen da.
3.2. Fluoreszentearen immobilizazioa
Indometazina fluoreszentea ez denez, hau inmobilizatu baino lehen, PLLA gainazalean ematen
diren erreakzioa kimikoen baliogarritasuna fluroforo batekin jarraitu nahi izan dira,metodologiaren
eraginkortasuna baieztatzeko nahian. Kasu honetan, dansil fluoroforoa erabili da. Horretarako,
lehenik beharrezkoa den talde funtzionala inkorporatu egin da fluoroforoaren egituran eta ondoren
amidatutako PLLA filmekin erreakzionarazi da (2. Eskema).

2. Eskema. Klik errekazioaren bidezko dansil deribatuen biokonjugazioa PLLA gainazalean .

Mikroskopio epifluoreszentziaren bidez, fluoroforoaren klik erreakzioa burutu ondoren lortutako
gainazalak aztertu dira (2. irudia). 2. irudian ikus daitekeen moduan, hidrolizatutako PLLAk ez du
fluoreszentziarik igortzen irradiatutako gunean. Aldiz, energi bera erabiltzen denean, A bidea
jarraitutako estrategian kolore berdeko fluoreszentzia behatzen da, eraldatutako fluoroforoari
dagokiona. Bestaldetik, B bidean immobilizatutako dansil deribatuak ez du fluoreszentziarik igorri
energia kantitate bera erabili arren. Beraz proposatutako metodologien artean, egokiena A bidea dela
esan daiteke.
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2. Irudia. A) Hidrolizatutako PLLA filmaren fluoreszentzia irudia, b) A bidea jarraituz, azida taldea duen dansil
deribatuaren fluoreszentzia, c) alkino taldea duen dansil deribatuaren fluoreszentzia.

Lortutako emaitza hauek XPSren bidez berretsi dira, eraldatutako film bakoitzaren gainazalaren
analisi elementala behatuz. 3. irudian ikus daiteke hidrolizatutako PLLAk soilik bi banda nagusi
aurkezten ditu, 285 eV eta 533 eV karbono (C1s) eta oxigeno (O1s) elementuei dagozkiena, hurrenez
hurren. Klik erreakzioaren ostean, A bidea jarraituz PLLA-Dns A dugu, film gainazala honetan
karbono eta oxigenoz gain, beste bi seinale hautematen dira nitrogenoa (N1s) 395 eV-tan eta sufrea
(S2p) 167 eV-tan. Bi seinale berri hauek gainazalean biokonjugatutako dansil konposatuari dagozkio.
Ostera, B bidean erreakzionarazitako dansil konposatuak ez du seinale eraginkorrik erakutsi
nitrogeno edo sufreari dagozkien lotura-energian. 1. taulan ikus daitekeen moduan, PLLA-Dns Ban
behatutako nitrogeno kopurua txikiegia da. Beraz, mikroskopioarekin eta XPS-rekin lortutako
emaitzen arabera, edonolako konposatua PLLA gainazalera biokonjugatzeko metodorik aproposena
A bidea dela esan daiteke.

3. irudia. Dansil deribatu desberdinekin biokonjugatutako PLLA filmen XPS espktroak.
1. Taula. Hidrolizatutako eta eraldatutako PLLA filmetan aurkitzen diren atomoen portzentaia.
Lagin mota
C
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Si
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-

-

-

14,9
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0,6

-
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PLLA-Dns B

62,5

37,4

0,06

-

-

-

Behin metodologiaren eragingarritasuna frogatuta, jakinik proposatutako A bidea egokiena dela,
indometazina, antiinflamatorioa den farmakoa, PLLA filmera kobalenteki lotu da A bidean
jarraitutako prozedura berdina erabiliz.
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3.3. Indometazinaren immobilizazioa
Farmakoren biokonjugazioa A bideko klik erreakzioaren bitartez burutu da. Erreakzio honen
arrakasta XPS eta kontaktu angeluaren bidez egiaztatu da. 4. irudian ikus daitekeen moduan, PLLAindometazina (PLLA-Indo) hidrolizatutako PLLArekin konparatuz, indometazina deribatuari
dagozkion bi seinale esanguratsu beha daitezke. Alde batetik, nitrogenoaren seinalea 395 eV-tara
agertzen dena, eta bestetik, kloroaren seinale 200 eV-tara ikusten dena. Horretaz gain, karbono eta
oxigeno seinaleetan hazkuntza adierazgarria ohartu da.

4. irudia.Indometazina PLLA gainazalean immobilizatu aurretik eta ondoren lortutako XPS espektroa.

Bestaldetik, erreakzio bakoitzaren ostean PLLA gainazalak pairatu dituen hidrofilitate aldaketak
behatu dira kontaktu angeluaren bidez. Gainazalaren hidrofilitatea faktore garrantzitsua da proteinen
edota bakterioen atxikimendurako. Gainazal hidrofiloago batek makrofagoen, bakterioen edota
proteinen gehiegizko adsortzioa saihes dezake. 5. irudian ikus daitekeen moduan, eraldatu gabeko
PLLAk 110 º-ko angelua erakusten du, nahiko hidrofoboa den gainazala dela adieraziz. Izan ere, talde
funtzional polar eskasa dela eta oso zaila da edonolako konposaturik gainazalean itsastea.
Hidrolizazio prozesuaren ostean, angelua 78º-ra jaisten da, -COOH talde funtzional polarren
presentziaren ondorioz. Proposatutako bi amidazio bideren ondoren lortutako gainazalen angeluak
nahiko desberdinak dira. A bidearen ondoren, angelua 48º-tara txikiagotzen da, nahiz eta lotutako
talde funtzionalen polartasuna txikiagoa izan. Balio hauek gainazalak duen zimurtasunarekin
erlazionatzen da. Espero den bezala, ez da aldaketa esanguratsurik izan B bidea jarraitu ondoren
lortutako gainazalaren kontaktu angeluan, PLLA hidrolizatuaren azalerarekin konparatuz. Azkenik,
dansil deribatuak eta indometazin deribatua PLLA gainazalera konjugatu ondoren lortutako angeluak
nahiko antzekoak izan dira haien artean, 80-90º hain zuzen ere. Izan ere, A bidea jarraitzen duen
estrategiak 48º-tik 80-90º-ra igotzen da gainazalaren hidrofilitatea txikituz, hau 1,2,3-triazolaren eta
immobilizatutako konposatu aromatikoen eragina izan da.10 Aldaketa nabarmen honek ziurtatzen du
beste teknikek adierazi dutena, hau da, klik erreakzioa gauzatzeko bide egokiena A dela.
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5. Irudia. PLLA gainazalak pairatutako aldaketen ur kontaktu angelua.

4. Ondorioak
Lan honetan indometazina hanturaren aurkako farmakoa kobalenteki immobilizatu egin da PLLA
film gainazalean CuAAC erreakzioa erabiliz. Lehenik, erreakzioaren eraginkortasuna frogatu da
fluoroforo batekin, non filmen fluoreszentzia eta analisi elementala aztertu den. Bestalde,
indometazinaren immobilizazio arrakastatsua kontaktu-angeluaren eta XPSren bidez berretsi da.
Indometazinaren immobilizazioak inplanteekin lotutako arazo larriak, hala nola, inflamazioa eta
infekzioa, gainditzea edota txikiagotzea suposatzen du. Aipatu behar da gainazala ainguratzeko egin
behar diren eraldaketek ez dakartela aldaketarik farmakoforoan, hots, indometazinaren
biokonjugazioa lortzen da farmakoaren jarduera biologikoa bermatuz.
5. Eskerrak
Egileek erakundeek (UPV/EHU eta GV/EJ) emandako laguntza (ELKARTEK programa,IDEA,
AVANSITE, µ4Indust) gizatiarra eskertzen dute.
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Gako-hitzak: bi planotako makurdura, laminatu konpositeak, Finite Element Method.
Laburpena. Lan honetan Elementu Finituen Metodoaren (Finite Element Method – FEM) bidez
sortutako desplazamenduak eta tentsioak kalkulatzeko balioko digun prozedura diseinatzeko, bi
motatako konfigurazioak balidatu dira; batetik, lau ertzak soilki bermatuta dituzten plakak aztertu
dira Timoshenkoren Plaka eta Oskolen Teoria (Theory of Plates and Shells) aplikatuz, eta bestetik,
lau erpinak soilki bermatuta dituzten plakak aztertu dira Li eta al. egileek argitaratutako emaitzetan
oinarrituz. Simulazio bidezko prozedura balidatu ondoren, norabide bakarreko laminatu
konpositeetan aplikatu beharreko konfigurazioa zehaztu da.
Simulazioak egiteko konfigurazio hau, zuntz luzez osaturiko material konpositeen azterketa
egiteko erabiltzen dugun bi planotako makurdura saiakuntzan erabiliko da. Bertan, epoxi matrizea eta
karbono zuntzarekin osaturiko T6T/F593 materiala duten laginak fabrikatzen eta saiatzen ditugu.
1. Sarrera
Plaka finen makurdura estatikoa ingeniaritza zibileko eta mekanikoko hainbat egoeratan azaltzen
da, eta hauek aztertzeko, garapen matematiko desberdinak burutu dira.1 Hauetaz gain, Elementu
Finituen Metodo (Finite Element Method – FEM) bidezko simulazioak oso erabiliak dira gaur egun.2
2. Hurbilpen analitikoak
2.1. Lau ertzak soilki bermatuta dituzten plakak
Timoshenkok3 Plaka eta Oskolen Teorian (Theory of Plates and Shells) lau ertzak soilki bermatuta
dituen plaka batek jasaten zuen deformazioa kalkulatzeko prozedura analitikoa garatu zuen (1.
irudia).

1. irudia. Plaka baten irudia: a eta b aldeak, h lodiera.
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Honela, P indarra plakaren zentroan aplikatuta dagoenean, plakaren x simetria ardatzean ematen
den gezia kalkulatzeko hurrengo ekuazioa ondorioztatu zuen:
(𝑤𝑤)𝑦𝑦=0 =

𝑃𝑃𝑎𝑎2

∑∞ �tanh
2𝜋𝜋 3 𝐷𝐷 𝑚𝑚=1

Non, 𝐷𝐷 =

𝐸𝐸ℎ3
12 (1− 𝜈𝜈2 )

∝𝑚𝑚 −
eta

∝𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ2 ∝𝑚𝑚

∝𝑚𝑚 =

E: Elastikotasun-modulua eta ν Poisson-en koefizientea.

�

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2𝑎𝑎

sin

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑎𝑎

sin

𝑚𝑚3

diren.

(1)
(2)

2.2. Lau erpinak soilki bermatuta dituzten plakak
R. Li et al4 egileek plaka angeluzuzenek jasaten duten makurdura eta bibrazio moduei buruzko
hurbilpen analitikoa garatu zuten. Honetarako, lau erpinak soilki bermatuta dituen plakaren egoera,
2. irudian erakusten den gainjarpena aplikatuz garatu zuten:

2. irudia. Lau erpinak soilki bermatuta dituen plaka aztertzeko gainjarpena.

Plaka angeluzuzenaren edozein puntutan ematen den gezi adimentsionala kalkulatzeko hurrengo
adierazpena erabili da:
𝐷𝐷𝐷𝐷

(3)

𝑃𝑃𝑎𝑎2

2.3. Bi planotako makurdura saiakuntza
Azkenik, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan laminatu konpositeen portaera aztertzeko bi planotako
makurdura eragiten duen saiakuntza garatzen ari gara. Honetarako, laminatu konpositea lau
bermapunturen gainean jarri eta P indarra aplikatzen diogu erdiko puntuan, 3. irudian ikusten den
bezala:

(a)

(b)

3. irudia. Bi planotako makurdura saiakuntza: (a) laborategiko irudia, (b) parametroak definitzeko
eskema.
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3. Simulazioak eta emaitzak
Simulazio guztiak egiteko ABAQUS programa erabili da. Geometriari dagokionez, plakaren
dimentsioak a = b = 50 mm eta h = 2 mm izan dira. Plaka S4R motako shell elementuekin diskretizatu
da. Materialaren ezaugarri mekanikoak E = 210 GPa eta ν = 0,3 dira. P indarraren balioa 5320 N da.
3.1. Lau ertzak soilki bermatuta dituzten plakak
Abaqus programarekin lortutako desplazamendu bertikalen mapa (4. irudia):

4. irudia. Desplazamendu bertikalen mapa milimetrotan.

Timoshenkoren Plaka eta Oskolen Teorian garatutako prozedura matematikoaren bidez lortutako
emaitzak 1. taulan islatzen dira. Taula honen ezkerreko bi zutabeetan m eta αm parametroen balioa
zehazten da batukarian aintzat hartu diren 101 kasuetako m = 1, 2, 3, 4, 5, 100 eta 101 balioentzat.
Taularen eskuineko aldean aldiz, x aldagaiarekin plakaren zabaleraren kokapen bakoitzean (1)
ekuazioko batukariaren barruan dagoen terminoaren balioa islatzen da, eta azken ilaran,
desplazamenduaren balioa (w)y=0 plakaren zabaleran neurtuta x = 0, 1, 2, 3 eta 25 milimetrotako
kokapenetan.
1. taula. Prozedura analitikoa aplikatuz puntu bakoitzean lortutako gezia.
m

αm

1

1,570796

0,00E+00

4,19E-02

8,37E-02

1,25E-01

…

6,68E-01

2

3,141593

0,00E+00

1,87E-18

3,71E-18

5,48E-18

…

1,83E-33

3

4,712389

0,00E+00

-6,93E-03

-1,36E-02

-1,98E-02

…

3,70E-02

4

6,283185

0,00E+00

-9,52E-19

-1,84E-18

-2,62E-18

…

9,38E-34

5

7,853982

0,00E+00

2,47E-03

4,70E-03

6,47E-03

…

8,00E-03

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

100

157,0796

0,00E+00

-2,40E-37

-4,80E-37

-7,20E-37

…

9,60E-37

101

158,6504

0,00E+00

6,09E-08

1,22E-07

1,82E-07

…

9,71E-07

x=

0

1

2

3

…

⋱

25

⁞

Σ

0,00E+00

3,67E-02

7,33E-02

1,10E-01

…

7,19E-01

(w) y = 0 =

0,00000

0,05113

0,10220

0,15315

…

1,00286

Simulazioen bidez lortutako emaitzak balidatzeko, Abaqus programarekin lortutako emaitzak eta
Timoshenkoren hurbilpen matematikoarekin lortutakoak 5. irudiko grafikoan adierazi dira. Ikusten
den bezala, bat datoz bi prozeduratatik lortutako emaitzak:
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Y=0 lerroaren desplazamendu bertikala
Displacement (mm)

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

x (mm)
Timoshenko, (w) y=0

Abaqus, U3

5. irudia. Plakaren Y=0 simetria ardatzean emandako gezia Timoshenkoren teoria aplikatuz eta Abaqus
programaren simulazioen bidez.

3.2. Lau erpinak soilki bermatuta dituzten plakak
Abaqus programan garatutako simulazioetan, x ardatzaren norabidean plakaren erdiraino 5
milimetroro kokatutako nodoetan ematen den gezia jaso dugu (6. irudia), R. Li eta al egileek lortutako
emaitzekin alderatzeko:

6. irudia. Plakaren Y=0 lerroan kokatutako nodoak

2. taulan R. Li et al. egileek lortutako desplazamendu bertikalak eta Abaqus programa erabiliz
lortutakoak jaso dira. Egoera honetan ematen diren desplazamenduak simetrikoak dira, ondorioz,
soilik plaka laurdenari dagokionak kalkulatu dira. Azkeneko zutabean, Abaqus programak emandako
desplazamendu bertikalak jaso dira, hauek (3) ekuazioan ordezkatuz, desplazamendu
adimentsionalari dagokion balioak lortu dira. Argi ikusten da R. Li et al. egileen eta azterketa honetan
lortu diren emaitzak bat datozela.
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2. taula. DW/(Pa2) desplazamendu adimentsionalaren balioak: ezkerreko bi zutabeetan R. Li eta al. egileek
argitaratutako emaitzak eta eskuineko bi zutabeetan lan honen egileek lortutako emaitzak.
DW/(Pa2) [R Li et al.]
y

x
0

0,1a

0,2a

0,3a

0,4a

0,5a

Present
0

FEM

DW/(Pa2) [U. Garitaonaindia et al.]
DW/(Pa2)

Abaqus W = U3 (mm)

0

0

0

0

0,1a

0,0071903

0,0071900

0,0073979

0,639548

0,2a

0,013576

0,013575

0,0138316

1,19574

0,3a

0,018595

0,018595

0,0188367

1,62843

0,4a

0,021807

0,021806

0,0220244

1,90401

0,5a

0,022913

0,022912

0,0231172

1,99848

0,0071903

0,007190

0,0073979

0,639548

0,1a

0,013084

0,013083

0,0132575

1,14611

0,2a

0,018535

0,018535

0,0187194

1,61829

0,3a

0,022945

0,022944

0,0231010

1,99708

0,4a

0,025822

0,025821

0,0259431

2,24278

0,5a

0,026823

0,026822

0,0269255

2,32771

0

0

0,013576

0,013575

0,0138316

1,19574

0,1a

0,018535

0,018535

0,0187194

1,61829

0,2a

0,023308

0,023307

0,0234493

2,02719

0,3a

0,027307

0,027306

0,0274113

2,36971

0,4a

0,029992

0,029991

0,0300434

2,59725

0,5a

0,030944

0,030942

0,0309734

2,67765

0

0,018595

0,018595

0,0188367

1,62843

0,1a

0,022945

0,022944

0,0231010

1,99708

0,2a

0,027307

0,027306

0,0274113

2,36971

0,3a

0,031118

0,031117

0,0312075

2,69789

0,4a

0,033793

0,033792

0,0338216

2,92388

0,5a

0,034774

0,034772

0,0347582

3,00485

0

0,021807

0,021806

0,0220244

1,90401

0,1a

0,025822

0,025821

0,0259431

2,24278

0,2a

0,029992

0,029991

0,0300434

2,59725

0,3a

0,033793

0,033792

0,0338216

2,92388

0,4a

0,036633

0,036631

0,0367039

3,17305

0,5a

0,037762

0,037760

0,0377588

3,26425

0

0,022913

0,022912

0,0231172

1,99848

0,1a

0,026823

0,026822

0,0269255

2,32771

0,2a

0,030944

0,030942

0,0309734

2,67765

0,3a

0,034774

0,034772

0,0347582

3,00485

0,4a

0,037762

0,037760

0,0377588

3,26425

0,5a

0,039142

0,039140

0,0392477

3,39296

Desplazamendu adimentsionalei dagokionez, lan honetan lortu diren emaitzak eta R. Li et al
egileek lortutako emaitzen artean dagoen errorerik handiena %2,89koa da. Are gehiago, emaitza
gehienetan errore hori %1aren azpitik dago.
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3.3. Bi planotako makurdura saiakuntza
7. irudian Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan garatzen ari garen bi planotako makurdura saiakuntza
simulatzeko Abaqus programaren bidez lortutako desplazamendu bertikalen mapa ikus daiteke:

7. irudia. Desplazamendu bertikala milimetrotan.

Bi planotako makurdura simulatzeko, bermapuntuak solido zurrun bezala modelizatu dira. Modelo
hauek laminatu konpositeen Elementu Finitu Bidezko (FEM) simulazioak egiteko erabiliko dira,
hauen ezaugarri mekanikoak aintzat hartuz, material hauei modu egokienean hurbiltzen zaien
hutsegite-teoria identifikatzeko.
4. Ondorioak
Abaqus programarekin garatutako modeloetatik lortutako emaitzak, aldez aurretik beste
zientzialari batzuek garatutako eredu matematikoekin bat datozela baieztatu dugu.
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan laminatu konpositeen portaera hobeto ezagutzeko garatzen ari
garen saiakuntza esperimentalak balidatzeko erabilgarria den simulazio prozedura bat diseinatu da.
Aldez aurretik lortuta genituen laminatu konpositeen ezaugarri mekanikoak aplikatu ditzakegu
FEM modeloetan, hauen azterketa egin eta hutsegite-teoria egokiena identifikatzeko.
5. Eskerrak
Egileek Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) eskertu nahi dute “Materialen Mekanika”
izeneko ikerketa-taldeari GIU20/060 2020ko deialdian emandako finantzazioagatik.
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Kautxuen portaera estatiko zein dinamikoaren karakterizazio
esperimentala eta elementu finituetan oinarritutako modelizazioa
I. Mendia-Garcia1, a, N. Gil-Negrete1,2,b eta A. Pradera-Mallabiabarrena1,c
1
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Gako-hitzak: kautxua, karakterizazio mekaniko esperimentala, elementu finituetan oinarritutako
modelizazioa (FEM), gogortasuna, hiperelastikotasuna, biskoelastikotasuna.
Laburpena. Kautxu naturalaren karakterizazio ez-suntsigarri mekanikoa eta elementu finituetan
oinarritutako modelizazioan (FEM) erabilitako material ereduen kalibrazioa jorratzen ditu. Kautxu
naturalaren hiru gogortasun eta kloroprenoaren jarrera estatiko zein dinamikoa aztertu da.
Kloroprenoa denetan material ez linealena dela ikusi da. Hiperelastiziada eredu ezberdinak alderatu
dira eta jarrera dinamikoa modelizatzeko lehen urratsak eman dira.
1. Sarrera
Bidaiari trenek konforta bermatzeko baloi pneumatikoak darabiltzate, zuntzez irmoturiko
elastomero bat hain zuzen ere. Barneko presioa aldatuz, elementu honek pasa-ez pasa filtro baxu gisa
dihardu, maiztasun baxuko uhinak pasaraziz eta altuak leunduz. Ibilgailu baten homologazio
birtualaren ikuspuntutik, autoaren osagai bakoitzaren modelizazioak zehatza izan behar du. Hori dela
eta, lan honek esekiduran erabili ohi diren baloi pneumatikoen material elastomerikoaren
karakterizazio ez-suntsigarri mekanikoa eta elementu finituetan oinarritutako modelizazioa (FEM)
jorratzen ditu.
Esekidura elementu hauek kautxu natural edota sintetikoz osaturik daude, izatez ez linealtasun
mekaniko handiko material elastomerikoz.
2. Kautxuaren nondik norakoak
Nahiz eta “kautxu” terminoa Havea Brasiliesis zuhaitzetik eratorri; egun, oso erraz deformatzeko
gai diren eta deskargatzean euren hasierako egoera berreskuratzeko gaitasuna duten materialak
izendatzeko erabili ohi da. Kautxua polimero elastiko bat da, naturala edota sintetikoa. Lehengai
naturalaren propietate mekanikoak hobetzeko bulkanizatu egiten da, kate polimerikoak sendotuz.
Ingeniaritzako aplikazioetako material gehienek karbonozko partikulak daramatzate1 (Olson 2007).
Gehigarriek materialaren propietateak aldatzen dituzte, e.g. gogortasuna edota urratze erresistentzia.
Edonola ere, kautxuak ez linealtasun mekaniko handiko elastomeroak dira. Esaterako, ia
konprimaezinak dira (Poisson-en koefizientea ia 0,5), tentsio-deformazio erlazio ez lineala
(hyperelasticity), tentsio-deformazio erlazio ez alderantzikaria (hysteresis-loop), aurretiko
deformazio bilakaeraren menpekotasuna (Mullins effect), tenperaturaren menpekotasuna eta
dinamikoki frekuentziaren (linear viscoelasticity) eta anplitudearen (non-linear viscoelasticity)
menpekotasuna dute.

1. irudia. a) Bulkanizazio maila ezberdinetarako kautxu naturalaren tentsio-deformazio kurba. b) Histeresi zikloa.
c) Mullin-en efektua7 eraldatua.
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2.1. Gogortasuna
Gogortasunak elastomeroak tentsio txikien menpe duen erantzunari egiten dio erreferentzia.
Neurtzeko puntzoi antzekoa den durometro erraminta erabili ohi da, karga jakin baten menpe
sorturiko deformazioa neurtzen duena. Materiala gogorragoa den heinean zurrunagoa izango da; hau
da, bere Young-en modulua (E) handiagoa izango da. Kautxu bigunak zurrunekiko alderatuz gero;
malgutasun handiagoa dute eta gainazal zakarretara itsasgarritasun hobea duten arren, apurtze tentsio
(UTS) baxuagoa eta portaera ez linealagoa dute. Esekidura elementuek A Shore eskalan 35-75
gogortasuna izanen dute2 (Ucar, 2017).
Gogortasuna materialaren zurruntasun edo Young-en moduluarekin zuzenki erlazionaturik dago.
ISO 48:2007 arauak3 entseguaren prozedura azaltzeaz gain, gogortasuna IRHD eskalan eta
materialaren Young-en moduluaren arteko erlazio logaritmikoa jasotzen du. Bestalde, badira zenbait
autore materialaren gogortasunaren (S, A Shore eskalan) eta zurruntasunaren (E, MPa) arteko erlazioa
enpirikoki ondorioztatu dutela, Gent4 (1. ekuazioa) edo Rigbi5 (2. ekuazioa) kasurako.
0,0981(56+7,62336·𝑆𝑆)

𝐸𝐸 = 0,137505(254−2,54·𝑆𝑆)

(1)

S = 35,22735+18,75487· ln(E)

(2)

2.2. Konprimaezintasuna
Kautxuaren konprimagarritasun edo Bulk-en modulua (K) ebakidura modulua (G) baino mila aldiz
handiagoa denez, haren bolumena nekez alda daiteke. Ondorioz, Poisson-en koefizienteari 0,5 balioa
esleitzen zaio.
2.3. Hiperelastikotasuna
Elastikotasuna material batek aplikatzen zaien kanpo indarrak desagertzean haien berezko formara
berriz itzultzeko duten gaitasuna da; kargatzean tentsio energia gordetzeko eta deskargatzean
kanporatzeko duten gaitasuna hain zuzen ere. Tentsio handiei erantzuna deformazio handiak
direnean, ehundaka ehunekotan alegia, materiala hiperelastikotzat jotzen da. Kasu honetan, materiala
elastiko lineala izan beharrean (C kurba 1a.irudian) ez lineal izatera (B,A 1a.irudian) pasako da, non
tentsio-deformazio erlazioa tentsio energia dentsitatearen (U) funtzio bidez definituko den. Ez
linealtasun maila bulkanizazioan erabilitako karbono partikula kopuruaren araberakoa izango da,
karbono partikula gabe guztiz lineala delarik.
Tentsio energia dentsitatea (U) Cauchy-Green-en deformazio tentsorearen (B) hiru tentsio
inbarianteen (I1, I2 eta I3) funtziopean adieraziko da. Hots, materialaren erreferentzia-bolumen
unitateko (hasierako konfigurazioko bolumena) materialean gordetako energia da, zeina materialaren
puntu horretako tentsioaren funtzioa den6.
U = f(I1,I2,I3)
(3)
Era beran, inbariante bakoitza estentsio ratio nagusien (λ1, λ2, λ3) funtzio azal daiteke:
I1 =tr([B]) = λ12+ λ22+ λ32
1
I2=2[tr2([B])- tr([B] 2)] = λ12 λ22+ λ22 λ32+ λ32 λ12
(4)
2
2 2
I3 = det([B]) =λ1 λ2 λ3
Material konprimaezinentzat, kautxua kasurako, deformazio tentsorearen determinantea unitatea
da, hau da, λ12 λ22 λ32=1. Hortaz, I3=1. Kasu honetan, tentsio energia dentsitate funtzioaren termino
bolumetriko (Ub) eta desbideratzailearen (Ud) bitartez adieraz daiteke:
U = Ub (J) + Ud (I1, I2).
(5)
non J bukaerako eta hasierako bolumenen arteko ratioa den.
Literaturan, material konprimaezin baten hiperelastikotasuna modelizatzeko hainbat eredu aurki
daitezke (ikus 1. taula). Ekuazio semienpirikoak izanik, parametroak materialaren entsegu uniaxial,
biaxial edota ebakidura bidez ondorioztatu beharra daude. Kasuan kasurako, eredu bat egokiagoa
izanen da.
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1. taula. Material konprimaezinentzako hiperelastikotasun ereduak.
Hiperelastikotasun eredua

Tentsio energia dentsitate funtzioa

Mooney-Rivlin

U= C10(I1-3)+C01(I2-3)

Neo Hook

U= C10(I1-3)
U=∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

Odgen

𝜇𝜇𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑖𝑖

𝛼𝛼

𝛼𝛼

𝛼𝛼

(𝜆𝜆1 𝑖𝑖 + 𝜆𝜆2 𝑖𝑖 + 𝜆𝜆3 𝑖𝑖 − 3)

Yeoh

U= C10(I1-3)+C20(I1-3)2)+C30(I1-3)3

Gent

U=∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝑖𝑖 (𝐼𝐼1 − 3)

U=𝜇𝜇 ∑5𝑖𝑖=1

Arruda-Boyce
Van Der Waals

𝐶𝐶𝑖𝑖

𝜆𝜆2𝑖𝑖−2
𝑚𝑚
2

𝐼𝐼−3 2

U= 𝜇𝜇{−(𝜆𝜆2𝑚𝑚 − 3)[ln(1 − 𝜂𝜂) + 𝜂𝜂] − 𝑎𝑎(
3

(𝐼𝐼1𝑖𝑖 − 3𝑖𝑖 )
2

)3 } non I=(1-β)I1+βI2; η=√

𝐼𝐼−3

𝜆𝜆2
𝑚𝑚 −3

2.4. Histeresi zikloa
Kautxuek tentsio-deformazio erlazio ez alderantzikaria dute, hau da, karga eta deskarga kurba ez
da berdina (ikus 1b. irudia). Normalean, materiala kargatzen denean energia gehiago xurgatzen du.
Histeresi zikloaren bi kurben arteko azalerak karga zikliko kuasi-estatiko baten xahutze energia
irudikatzen du. Materiala geroz eta ez linealagoa izan, azalera handiagoa izango du.
2.5. Mullin-en efektua
Kautxu beteek aurretiko deformazio bilakaeraren menpekotasuna dute. Fenomeno honen eratorria,
betegarriaren (karbonoa kasurako) eta elastomeroaren arteko loturak puskatu eta lerrokatzeari
egozten zaio. Anplitude bereko desplazamendu ziklikoak aplikatuz gero, karga maximoa gutxituz doa
hiru bat zikloren ondoren portaera egonkortu arte (ikus 1c. irudia).
2.6. Tentsio erlaxazioa eta isurpen motela
Fluxuaren isurpen motelak ingelesezko creep fenomenoari egiten dio erreferentzia; materialari
zama konstante bat aplikatzean, honen deformazioa denbora pasa ahala txikitu egiten da ia balore
konstante batera heldu arte (ikus 2a irudia). Tentsio erlaxazioa berriz, materiala denboran zehar
luzapen iraunkor baten menpe saiatuz gero, tentsio mailaren gutxiagotzeari deritzo (ikus 2b irudia).
Jatorria, materialaren barneko moteltzean datza.

2. irudia. a) Tentsio erlaxazio eta b) Isurpen motel fenomenoak 7 eraldatua.

Fenomeno hauen agerraldiak ez du abiaburu finkorik, edozein tentsio (trakzio, konpresio
ebakidura), tenperatura, zama mailen menpe emanen da. Denbora edo frekuentziaren menpekotasuna
biskoelastikotasun linealaren bidez azaltzen den bitartean, anplitudearen eragina aztertzeko
biskoelastikotasun ez-lineala zehaztea beharrezkoa da.
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2.6.1. Biskoelastikonasun lineala
Biskoelastikotasun eredu linealen abiapuntua materialaren denboran zeharreko erantzuna
(deformazioa), indar eragilearekiko (tentsioa) zuzenki proportzionala dela da. Tentsioa σ(t) zein
deformazioa ε(t) denboraren funtzio direnez, biskoelastikotasun lineala bi formulazioren bidez aztertu
daiteke: Boltzmann-en gainezarpen printzipioan edota malguki-motelgailuen ereduetan.
Lehena, konboluzio integralen edo integral hereditarioen hurbilketan oinarritzen da; deformazio
gehikuntza guztietarako tentsioen erantzunak gainezarriz momentuko tentsioa lortzen delarik.
Formulazioa denbora domeinuan edota frekuentzia domeinuan definitu daiteke. Bigarrenak berriz,
eredu erreologikoen (Maxwell eredua, Zener eredua, Kelvin-Voigt eredua, etab.) bidez tentsioa eta
deformazioa erlazionatzeko ekuazio diferentzialak lortzen ditu.
Hipotesi hau deformazio txikiak direnean edota irmotu gabeko kautxuek bakarrik betetzen dute.
Karbono gehigarria dutenek anplitudearen menpekotasuna definitzea beharrezkoa dute.
2.6.2. Biskoelastikotasun ez-lineala
Anplitudearen menpekotasuna (edo Payme efektua) karbonozko gehigarrien arteko loturen
etengabeko haustura eta euren arteko Van der Waals indarren sorrerari egozten zaio. Partikulen arteko
prozesu itzulezin honek materialaren deformazio plastikoak dakartza. Fenomeno hau azaltzeko bi
hurbilketa bereiz daitezke: integral hereditarioen hurbilketa eta barne aldagai ereduak.
Aurrenak, memoria ahuleko funtzio polinomikoen bitartez deformazioaren historiak uneko
tentsioetan duen eragina azaltzen du. Bigarrenak berriz, deformazio gradientearen tentsorea (F) zati
elastiko eta inelastikoaren biderketa bezala deskonposatzen du.
3. Saiakuntza esperimentala
Elementu finituetan oinarritutako ereduan (FEM) materiala definitzeko eskatzen diren
parametroak kalkulatu ahal izateko elastomeroaren karakterizazio esperimentala burutzea
ezinbestekoa izan da. Horretarako, INSTRON MHF25 makinan kautxu probetak uniaxialki (trakzio
nahiz konpresio) eta ebakiduran entseatu dira, bai estatikoki eta baita dinamikoki ere. Entsegu
probetak zein metodologia ISO-UNE arauak jarraiki eraiki dira (ikus 2.Taula).
Kautxuen Mullin-en efektua deuseztatzeko saiakuntza piezak aldez aurretik egokitu dira;
entseguen datuak jaso aurretik, anplitude eta abiadura bereko hiru aurre ziklo burutu dira. Azken
finean, motelgailu edo esekidura elementuak lanean etengabe egokituz doaz, hipotesia betez. Hortaz
gain, konpresio saiakuntzan makinarekin kontaktuan dauden gainazalak lubrifikatu dira, konpresioa
homogeneoa izan dadin.
2. taula. Material konprimaezinentzako hiperelastikotasun ereduak.
Entsegu mota

Probeta mota

Araua

Konpresio uniaxiala

- Kuasiestatikoa (UNE-ISO 743:2016)
- Erlaxazioa (UNE-ISO 3384-1:2011)
- Dinamikoa (UNE ISO 4664-1:2011)

Trakzio uniaxiala

-Kuasiestatikoa (UNE ISO 37:2013)
- Kuasiestatikoa (UNE 53630:2010)
- Isurpen motela (ISO 8013:2019)
- Dinamikoa (UNE ISO 4664-1:2011)

Ebakidura

Lau material ezberdin entseatu dira, gogortasun ezberdineko hiru kautxu natural (NR50, NR60,
NR70) eta kloropreno bat (CR70).
Alde batetik, jarrera estatikoa erreparatuz, 3. irudian ikus daitekeen eran, deformazioak
esanguratsuak bihurtzen diren heinean, elastomero hauen jarrera ez lineal bilakatzen da. Geroz eta
gogortasun handiagoa izan, ez linealtasuna areagotu egiten da. Aitzitik, kloroprenoa kautxu naturala
baino hiperelastikoagoa da.
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Ingeniari tentsioa (MPa)

Bestetik, dinamikoki ere materiala ez linealtzat jo daiteke. 4. Irudiak erakusten duenez, kautxuak
frekuentzia nahiz denbora eta kitzikadura anplitudearekiko menpekotasun nabarmena du. Batetik,
tentsio normalizatuaren (g(t) irudian) balioa denbora aurrera joan ahala aldatu egiten da, hasierako
erlaxazioa kloroprenoak nabariagoa duelarik. Bestetik, deformazio nominal adimentsional-maila
ezberdinetarako joera ere aldakorra da.
3
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3. irudia. trakzio uniaxialeko entsegua.
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4. irudia. Deformazio nominal adimentsional-maila ezberdinetarako CR70-ren tentsio erlaxazio entsegua.

4. Kalibrazioa
FEM modelizazioan material ereduak oinarrizko neurketa batekiko alderatu behar dira. Kasu
honetan, 5. irudiak hiperelastikotasun eredu ezberdinen eta saiakuntza esperimentalen alderaketa
erakusten du. Materiala gogorragoa izan ahala, eredu sinpleak alde batera utzi eta maila handiagoko
polinomioak behar dira.

5. irudia. Hiperelastikotasun eredu eta konpresio testen alderaketa (NR50, NR60, NR70).
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Hiperelastikotasun ereduen parametroek, Yeoh ereduaren C10 koefizienteak esate baterako,
materialaren Young-en moduluarekiko zuzenki proportzionalak dira. Hortaz, aztergai diren lau
probetek 2,66MPa (NR50) - 3,62 MPa (NR60) – 5,17 MPa (NR70) – 5,07 MPa (CR70) modulua
dute. Gainera, Rigbi5 –ren ekuazioa aplikatuz, probeta bakoitzaren gogortasuna lor daiteke: AShore53 (NR50) - A-Shore59 (NR60) – A-Shore66 (NR70) – A-Shore65 (CR70), besteak beste.

Ingenieri tensioa (MPa)

Dinamikoki, simulazio erraminta gutxi dira lehen aipaturiko materialen ez linealtasunak era
zuzenean definitzeko gai direnak. Horren adibide argia, biskoelastikotasun ez linealaren modelizazioa
da. 6.irudian ikus daitekeen bezala, FEM erramintak eta ABAQUS softwarea bereziki, kautxuak
anplitudearekiko duen menpekotasuna azaltzeko ez dira aproposak. Kasu honetan, Proni-ren serieak
erabili dira biskoelastikortasun lineala definitzeko.
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6. irudia. Deformazio nominal adimentsional-maila ezberdinetarako CR70-ren tentsio erlaxazio entsegua eta
simulazioa.

5. Ondorioak
Lan honetan, baloi pneumatikoen material gakoaren azterketa burutu da. Horretarako saiakera
esperimental ezberdinak egin dira. Hauetan oinarrituz, elementu finituetan erabili ohi diren material
ereduak kalibratu dira. Hala ere, kitzikatze anplitudearekiko duen menpekotasuna ez da azaldu.
Horretarako, ABAQUS simulazio programak azken urte hauetan inplementatu duen “Parallel
Rehological Framework (PRF)” material definizioa nola erabili aztertu beharko litzateke.
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Gako-hitzak: Aluminio aleazioa, Titanio Karburoa, partikula zeramikoa, galdaketa.
Laburpena. Garraio-industriak, ingurugiroa babesteko errekerimenduak direla eta, etengabe
dihardu material arin berrien bilaketan ibilgailuen gas kutsatzaileen igorpenak jaitsi ahal izateko.
Material metalikoen artean aluminioa da, lurrazalean, hirugarren elementu ugariena eta azken
urteotan asko izan dira elementu honen inguruan egiten ari diren ikerketak. Izan ere, dentsitate baxua
eta propietate mekaniko interesgarriak dituen materiala da2. Egindako ikerketan, aluminio purua, 50250nmko titanio karburo (TiC) partikulekin nahastearen ondorioz lortutako aluminio-konpositea
ikertzen da. Horretarako, aluminio-konpositea sortzeko erabili den prozedura eta lortutako
mikrografiak eta propietate mekanikoak azalduko dira lanean. Pisuan <%0.2 TiC partikulekin
indartutako aluminio laginak aztertuko dira.
TiC partikulak stir casting3 metodoaren bitartez barneratzen dira aluminioan. Horretarako,
irabiatze mekanikoa abiarazten da zurrunbilo egokia lortu arte. Barneratzen diren partikulen
ehunekoa eta nahastearen kalitatea hobetu nahian, partikulak bota eta gero, irabiatze mekanikoa
mantentzen da 15 minutuz, 620-650oCtara. Irabiatze prozesua gertatzen den bitartean, aluminioa
egoera semi-solidoan mantentzen da. Azkenik, tenperatura igo eta aluminioa molde metaliko batean
galdatzen da.
Partikulen gehikuntza dela eta, materialaren trakzioarekiko erresistentzia eta harikortasuna aldi
berean igotzea lortu da. Erresistentziaren emaitzetan %30ko hobekuntza balioztatu da eta aldi
berean %15koa harikortasunean. Bestalde, partikulen barneratzea egiaztatu da transmisiozko
mikroskopio elektronikoaren (TME) bitartez lortutako mikrografiei eta txinparta bidezko emisio
espektroskopiaren bitartez lortutako konposizio kimikoaren analisiei esker.
1. Sarrera
Europan, garraioaren sektorea, gehien kutsatzen duenetariko bat da. Hori dela eta, estrategia
ezberdinak erabili dira gas kutsatzaileen igorpenak murriztu nahian. Horren harira, azken urteotan,
hainbat dira aluminioaren propietate mekanikoak hobetu nahian, aluminio-konpositeekin egin diren
ikerketak. Gainera, asko dira ere, propietateen hobekuntza eta aluminioa indartzeko erabili diren
partikulen tamaina erlazionatzen dutenak. Aurreko guztiagatik, ikerltzaile askoren iritziz, konposite
metalikoen bilakaerak, materialen zientzia berrian garrantzi handia duen gaia da.1
Jarraian aurkeztuko den lanean, 250nm-ko TiC partikula zeramikoak erabili dira. Nabarmentzekoa
da material nano eta mikro egituratuek, ezohizko propietateak dituztela, hala nola, erresistentzia altua,
gogortasuna, eta higadurarekiko erresistentzia handia. Aurreko guztia kontuan izanik, autoetan
erabiltzen diren altzairuzko osagai asko, aluminiozkoengatik ordezkatzen ari dira azken urteotan.
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Jarraian ikus daitekeen taulan, artikuluan aztertzen diren materialen konposizio kimikoak agertzen
dira. Alde batetik, matrize bezala erabilitakoa eta bestetik, aluminio indartuarena. 2,11-13
1. taula: Aztertutako materialen konposizio kimikoa

Materiala

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

Ti

Al

Al

0.33

0.137

0.08

0.04

0.07

0.02

0.02

0.02

-

Gainerantzekoa

Al+TiC

0,072

0,108

0,01

-

-

0,03

0,02

0,02

0,151

Gainerantzekoa

2. Atal esperimentala
2.1. Materialaren fabrikazioa
Stir casting metodoa erabili da konpositea fabrikatzeko bide bezala. Metodo merke eta ezagun
honen bitartez zeramikazko TiC partikula mikrometrikoak barneratu dira aluminio puruan.4-6
Horretarako, lehenik eta behin, aluminio hautsa TiC partikulekin nahastu da, bola ehoketa7
deritzon metodoa erabiliz. Material homogeneoa lortu eta gero, 1. irudian agertzen diren pelletak sortu
dira lortutako hauts-nahasketa prentsa baten bitartez konprimatzerakoan. Pelletak, aluminio puruan
barneratu aurretik, 100ºC tara berotu egin dira hezetasuna murriztu nahian.

a)

b)

1. irudia: a) Aluminio-TiC hautsa b) Aluminio-TiC pelleta

Galdaketa bakoitzean 2-3 kg aluminio puru erabili dira. Materiala 700-740ºCtan urtu da eta
tenperatura hori lortu ondoren irabiagailua arragoan sartu eta ardaztu da. Irabiagailuaren abiadura
doitu behar da zurrunbilo egokia lortu arte. Abiadura egokia lortzerakoan, pelletak, banan-banan
eskuz, barneratu dira aluminio urtuan. Irabiatzea 15 minutuz mantendu egiten da 240-480 bira
minutuko abiaduran, partikulen barneratzea errazteko. Prozesuaren fase hau 650ºCtan, egiten da. Epe
hori igaro ostean, tenperatura igo egiten da eta lortutako aluminio indartua moldean galdatzen da 720730oCtara.

a)

b)

2. irudia: a) Stir casting prozesuaren argazkia b) Aluminioaren galdaketa unearen argazkia
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2.2. Materialen ezaugarritzea
Bi izan dira materialaren ezaugarritzea egiteko erabili diren metodo nagusienak. Alde batetik,
lortutako laginak transmisiozko mikroskopio elektronikoaren (TME) bidez aztertu dira, FEI TECNAI
G2 FEG motako mikroskopioa erabiliz. Ekipo honek energia-dispertsio X-izpi analizatzailea du
(EDX). Honen bitartez laginen fase desberdinen konposizioaren analisia egin zen. Gainera, analisi
honen bitartez, aluminioan barneratutako partikulen egitura ikusi zen. TME mikroskopioaren bitartez
aztertu diren laginak TenuPol-5 elektro leunduarekin prestatu ziren, azido nitriko elektrolitoa (1/3)
eta metanola (2/3) erabiliz 250Ktara (-23ºC). Laginak, TME mikroskopioan sartu aurretik,
ekorketazko mikroskopio elektronikoan (EME) aztertu dira.
Bestetik, trakzio probetak saiatu ziren giro-tenperaturan. Materialaren trakzio propietateak
lortzeko ASTM E8/E8M-13a araua jarraitu zen. Horretarako 5 probeta prestatu eta saiatu ziren, TiC
gabeko beste bost probeten emaitzekin alderatzeko asmoz.
Bestalde, 1.taulan agertzen den materialen konposizio kimikoa ezaugarritzeko, SPECTRO MAXx,
txinparta bidezko emisio espektroskopia erabili da.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Propietate mekanikoak
2. taulan1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., trakzio-entseguen emaitzak
erakusten dira. Alde batetik, matrize bezala erabilitako aluminio puruaren emaitzak ditugu eta
bestetik, TiC partikulak barneratu ostean lortutako trakzio emaitzak ageri dira. Ikusi daitekeen
moduan, partikulek, eragin positibo nabarmena dute neurtutako propietate mekanikoetan.
Trakzioarekiko erresistentzia ia % 30 hobetu da, isurpenaren erresistentzia pixka bat igo da eta aldi
berean harikortasuna, % 15 inguru, igo da. Nabarmentzekoa da, TiC partikulen barneratzeak,
propietate mekanikoen hobekuntzan izan duen garrantzia, pisuan soilik %0.145TiC barneratu arren.
Beste ikerlari batzuek dioten bezala, trakzioarekiko erresistentzia eta harikortasuna aldi berean
hobetzea lortu da.8,9,10
2. taula: Trakzio -emaitzen laburpena. Aluminio purua eta indartuaren alderaketa

Materiala
Al purua
Al purua + TiC

Trakzioarekiko
erresistentzia (MPa)
55
70.8

Isurpenarekiko
erresistentzia (MPa)
34.6
38

Harikortasuna
(%)
50.6
58.4

3.2. Egitura mikroskopikoa
Azaltzen diren konposizio kimikoetatik aurreikus zitekeen moduan, TME mikroskopioaren
bitartez lortutako mikrografiek, TiC partikulen barneratzea baieztatzen dute. 3. irudian aluminio puru
indartuaren mikrografia ikusi daiteke. Alde batetik, matrize bezala erabilitako aluminio puruaren
guneak daude. Bestetik, TiC partikula mikrometrikoak topa daitezke.
Laginak, mikroskopioan aztertu aurretik, akabera ona zutela ziurtatzeko elektro leunduera erabiliz
leundu ziren. Irudian TiC partikula askeak ikus daitezke aluminio puruaren barnean. Partikulen
tamainari dagokionez, nano metrikoak direla esan genezake. Gainera, partikulak solte ikusten dira eta
ez ziren aglomeraziorik antzeman. Bestalde, ez dira aluminio puruaren eta TiC partikulen arteko
erreakzioak antzematen.
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STEMHAADF

2
1
1
2

3. irudia: Al-TiC mikrografia, EDS azterketarekin

2

STEMHAADF

1

4. irudia: Al-TiC mikrografia, non partikulen egitura eta tamaina aztertu daitezkeen

4. Ondorioak
Al puruan, 50-250nmko, TiC partikulak gehitzearen eta horrek dakartzan propietate mekanikoen
hobekuntza aztertu da lan honetan. Horretarako, partikulak, aluminio puruarekin nahastu dira
barneratu aurretik.
Lortutako materialaren, aluminiozko matrizea duen konpositearen, TME mikrografiak azaltzen
dira lanean. Irudietan, TiC partikulen barneratzea baieztatzen da.
TiC partikulen barneratzeari esker, aleazioaren propietate mekanikoak nabarmen igotzen direla
ikus daiteke. Horrela, trakzioarekiko erresistentzia %30 inguru igotzen da eta aldi berean
harikortasunean %15eko hobekuntza nabarmendu daiteke. Hobekuntza honek erlazioa izan dezake
TiC partikulak Hall-Petch erlazioan duten eraginarekin, aluminio alearen barruan antzeman bait dira
zenabait partikula.
5. Eskerrak
Alde batetik, eskerrak eman nahi dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, 2018. urteko Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza sarearen deialdian ALNANAL proiektua burutzeko eskaini digun diru
laguntzagatik. Bestetik, Krakoviako, metalurgia eta materialen institutuari (IMIM), gure laginen
karakterizazio mikrografikoen lana errazteagatik. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiogu KMMVIN Europako institutu birtualari, Krakovian egindako egonaldia erraztu zuen diru-laguntza
eskaintzeagatik.
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Laburpena. Garraio-industriaren erronketako bat da produktuen arintasuna, eta testuinguru
honetan, automobilgintzako aplikazioetarako grafito orritsuko burdinurtuen dentsitatea txikitu nahi
izan da aluminioa erabiliz. Kalkulu termodinamikoak (CALPHAD metodoa) erabiliz burdinurtualuminio aleazioen konposizio interesgarrien tarteak proposatu dira. Batetik, aluminioak
mikroegituran duen eragina ikertu da, kalkulu termodinamikoen emaitzak eta fase-aurreikuspena
erakutsiz. Bestetik, silizio eta karbono kantitateak urtze-tenperaturan duen eragina aztertu da, urtzetenperatura nabarmen igotzen baita aluminio gehikuntzarekin eta ondorioz, beste aleazio-elementu
batzuekin, C edo Si kasu, igoera hau konpentsatzea edo mugatzea interesgarria da.
Modelizazio termodinamikoan proposatutako aleazioak sakonago aztertzeko helburuarekin grafito
orritsuko hiru burdinurtu prestatu dira; aluminioa gehitu gabekoa, eta % 7,5 wt. Al eta % 18 wt. Al
dituzten burdinurtuak. Lan honetan hiru burdinurtu hauen emaitzak erakusten dira. Kalkulu
termodinamiko bidez lortutako faseak aurkezten dira eta SEM + EDX bidez aztertutako
mikroegiturak konparatu eta egiaztatzen dira.
1. Sarrera
Azken urte luzeetan garraio-sektorearen, eta bereziki, automobilgintzaren jo-mugan egon da
arintasuna, CO2 isurpenak gutxitzeko helburuarekin. Hemen aurkezten den lan hau ere arintasuna
lortzeko asmoz burutu da, burdinurtu gris arinak lortu nahi direlarik Al gehikuntzaz. Lan gehienak Al
kantitate baxuetan oinarritzen dira, garatu izan diren burdin-aleazioen aluminio kantitatea pisuan %
4-7tik beherakoa delarik eta ikerketa askotan altzairuekin lan egin da1 eta lan gutxiago daude
burdinurtuen inguruan. Lan honetan, Al gehikuntzaz lortzen den dentsitate jaitsiera haratago eraman
nahi izan da, dentsitate jaitsiera askoz nabarmenagoa bilatu delarik % 20 inguruko aluminio
gehikuntzarekin. Eremu honetan hainbat ikerketa daude2-6, eta ikerketa hauetan, laburbilduz,
materialak galdatzeko arazoak aipatzen dira batetik eta aluminio gehikuntzak mikroegituran eta
propietateetan duen eragina aztertzen dute bestetik Al kantitate aldakorretarako, baina % 20 Al
konposizio inguruan betiere. Azkenik, material hauen dentsitate baxua, urradura propietate egokiak
eta tenperatura altuetara duten erresistentzia nabarmentzen dute.
Nofal et al.-ek7 beraien lanean aluminio gehikuntzak burdinurtuan duen eragina aztertu zuten beste
hainbat autoreen lanen emaitzak jasoz. Beraien esanetan, % 8 - % 11tik beherako gehikuntzek
grafitizazioa ahalbideratzen dute, baita % 17-% 19 wt. Al-tik gorakoek ere. Tarteko balioetan aldiz,
grafitoa ez da egonkorra beraien hitzetan eta burdinurtu txuriak lortuko lirateke.
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2. Metodologia
Lan honetan batetik Factsage softwarea erabili da CALPHAD metodoaren bidez kalkulu
termodinamikoak egiteko. Burdinen eta aleazio arinen datu-baseak erabiliz egin dira elementu
anitzeko Fe-Al aleazioen kalkuluak. Metodo honen bidez konposizio interesgarrienak zehaztu dira
batetik, eta ekidin beharreko konposizioak bestetik. Lehen zatian kalkulu termodinamiko bidez eremu
interesgarrienak eta aleazio-elementu ohikoenen eragina aztertu dira. Lan honen emaitzak 2.1 atalean
azaltzen dira.
Bestetik, hiru aleazio galdatu dira. Aleazio hauetarako gehitu diren elementuen zerrenda 1. taulan
erakusten da, eta aleazioa izendatzeko aluminio konposizio nominala eskaintzen da. Balio errealetan
aluminio gutxiago lortu izana espero da errendimendu-kontuak medio, batez ere % 25 aluminio
gehitutako aleazioan. Hori dela eta, material honetan EDS bidez aluminio kantitate estimazio bat egin
da, % 18 aluminio estimatu delarik. Hori dela eta, material hau aztertzerako orduan eta izendapenean
bertan % 18 aluminio duen moduan aztertu da, balio erreala % 18-% 21 tartean egongo delarik.
1. taula. Lan honetan aztertutako burdinurtuen konposizio nagusia, balio nominalak, pisuan (% wt.).
Aleazioa
% 0 Al
% 7,5 Al
% 18 Al

% Al
0
7,5
25

% Si
2,1-2,9
1,2
1,6

%C
3,6-3,9
3,2
3,8

% Fe
Gainerakoa
Gainerakoa
Gainerakoa

Aleazio hauek berriro aztertu dira kalkulu termodinamiko bidez, eta bestetik, emaitza hauek
mikroegituretan lortutakoarekin konparatu dira. Aleazio hauen mikroegituren azterketa 2.2 atalean
dago.
2. Emaitzak
Jarraian, lan honetan lorturiko emaitzak azaltzen dira, lehenengo kalkulu termodinamikoen
emaitzak eskainiz eta jarraian, emaitza hauek mikroegiturekin erlazionatuko dira 2.2 atalean.
2.1. Kalkulu termodinamikoak
CALPHAD metodologia erabiliz kalkulu termodinamikoak burutu dira aleazio berrien
konposizioak definitu eta solido egoeran izango diren faseak definitu nahian. Burdinurtu xaflakorren
konposiziotik abiatuz, % 3.2 C eta % 1.2 Si kantitateak, betiere pisuan, definitu dira, eta aluminio
kantitate aldakorrerako fase-diagrama egonkorra kalkulatu da, zeina 1. irudian erakusten den.
Fase-diagrama hau begiratuz, aipatzekoa da ferrita ordenatu bat agertzen dela aluminio edukia
gehitzen doan heinean. Ferritaren bi eremu nagusitzen dira: bata % 9-% 15 Al edukietarako, eta bestea
% 17tik % 22 bitartekoetan, azken hau tenperatura altuagotara delarik egonkorra. % 17tik gorako
kantitateetan agertzen den ferrita ordenatuak karburoak tenperatura altuetan agertzea eragozten du. 2.
irudian (b) ikus liteke % 18 Al duen materialaren solidotze sekuentzia. Aluminio kantitate txikietan
grafitoa egonkorra da giro tenperatura arte, baina % 9 eta % 15 balio tarteetan grafitoaren
egonkortasuna gutxitzen da, eta Nofal et al.-en7 ondorioekin bat, grafitoa desagertu eta karburoak
lortuko lirateke, burdinurtu zuriak izanez tarte honetan. % 20 Al inguruko aleazioetan berriz,
grafitoaren egonkortasuna berriro igotzen da eta bere presentzia egongo litzateke, grafitoak
egonkortasuna tenperatura baxuagotan galtzen baitu. Dena den, ez da espero tenperatura baxuago
hauetan grafitoa desagertzera iristen, aurretik aipatu den moduan hainbat lanek bermatzen baitute
bere presentzia eduki hauetan. 3. irudian agertzen da aleazio honek izan dezakeen fase-aldaketen
sekuentzia solidotzean.
Aluminioan % 22 baino eduki altuagoa duten aleazioetan Al4C3 karburoak tenperatura altuetan
hauspeatzen da solidotzean, grafito primarioaren hauspeatzea gutxitu edo aldatzera ere irits
daitekelarik eta ondorioz materialaren egitura guztia aldatuko litzateke. Al4C3 primarioa ekidin behar
da gainera, konposatu hidrofiloa baita eta propietate mekanikoak gutxitzen ditu eta materiala puztu
egiten da, hau autosuntsituz3.
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1. irudia. Al-C-Fe-Si diagramaren sekzio bertikala, % 3,2 C eta % 1,2 Si eduki konstanteentzat (pisuan).
% 7,5 Al eta % 21-22 Al edukietarako solidotze-sekuentziak erakusten dira.

% 7,5 wt. aluminio duen aleazioaren solidotze-sekuentzia erakusten da 2. irudian (b), grafitoa,
austenita, ferrita desordenatu eta ordenatuak eta Kappa karburoa ((Fe,Mn)3(Fe,Mn,Al)(C,Va))
agertzen direlarik solidotzean zehar. Ferrita desordenatua ordenatura tenperatura baxuetan eraldatzen
denez, ordena aldaketa hau benetan gauzatzen den egiaztatu beharko litzateke.

a

b

2. irudia. Fe-7,5Al-3,2C-1,2Si wt. % aleazioaren (a) eta Fe-17,8Al-3,8C-1,6 Si aleazioaren (b) hozketasekuentziak orekan.
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1. irudiko fase-diagraman ikus liteke nola igotzen den Liquidus tenperatura Al eduki altuetan, %
21-22 Al duten aleazioetan Liquidus tenperatura 1700ºC-tik gorakoa delarik. Liquidus tenperaturaren
igoera handi hau kontrolatzeko asmoz karbono eta silizio edukiek Liquidus tenperaturan duten
eragina erakusten da 3. irudian. 10ºC-ko tenperatura-tarteak agertzen dituen diagrama bat da
erakusten da bertan, 1300ºC eta 1900ºC tartean. Aluminio edukia % 21 wt.-n zehaztu da eta % 2
bitarteko Si eduki eta % 4 bitarteko C edukientzat egin dira proiekzioak. Hiru puntu nabarmentzen
dira: % 1,5 C eta % 1,2 Si duen aleazio batena, zeinaren Liquidus tenperatura 1320ºC-koa den, % 3,2
C eta % 1,2 Si duen beste aleazio batena, 1750ºC-ko Liquidusarekin eta % 3,5 C eta % 1,8 Si duen
hirugarren aleazioa batena, 1840ºC-koa delarik Liquidus azken aleazio honen tenperatura. Horen
ondorioz, aluminio altuko aleazioek Si eta batez ere C eduki txikiagoa izatea gomendatzen da.

3. irudia. Liquidus gainazalaren proiekzioa % 21 aluminio eduki finkorako.
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2.2. Egitura mikroskopikoa eta EDX analisia
Jarraian likido egoeran nahastu eta galdaketaz solidotu ondorengo hiru aleazio hauen
mikroegiturak aztertzen dira: % 0 Al, % 7,5 Al eta % 18 Al

(a)

(b)

4. irudia. (a) % 0 Al-en mikroegitura orokorra, perlita eta grafito orritsua duelarik; (b) % 7,5 Al-en
mikroegitura orokorra, ferrita, perlita eta grafito orritsua duelarik.

Aluminio gabeko eta % 7,5 wt. aluminio duten aleazioen mikroegitura antzekoa da, aluminioa
duen aleazioaren kasuan egitura zeharo perlitikoa izan beharrean ferritiko-perlitikoa duen arren. EDX
bidez % 7,5 Al duen materialaren perlitako karburoak aluminioa duela ikus liteke, eta ondorioz,
ferritarekin batera perlita osatzen duen karburo fasea Kappa izan liteke.
% 18 Al aleazioaren kasuan porositate handia du materialak, aluminio kantitate altuetan hidrogeno
absortzioa nabarmen handitzen baita. 5. irudian agertzen da material honen SEM bidezko
mikroegitura. Orokorrean ferrita fase batez eta grafito orritsuz osatuta dago. Tartean bigarren fase
batzuk agertzen dira, irudiko bi puntuetan (geziz nabarmenduak) EDX bidez aztertu direnak. Batek
tenperatura altuko Kapparen konposizioa du eta besteak tenperatura baxukoa. Tenperatura altuko
Kappa solidotzearen lehen zatian sortu da, 1100ºC inguruan

5. irudia. % 18 Al aleazioaren mikroegitura, grafito orritsua, ferrita ordenatua eta eremu beltz ilunetan
Kappa fasea agertzen delarik.
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4. Ondorioak
Fe-Al aleazio arinen azterketa burutu da, eta Al edukia % 7,5etik beherakoa eta % 20-22 tartekoa
izatea dela komenigarri ikusi da kalkulu termodinamiko bidez. Hein berean, Liquidus tenperaturaren
igoera Al gehikuntzarengatik aztertu da, eta C eta Si kantitateak mugatzearen beharra nabarmendu
da. Azkenik, mikroegituren azterketa bat burutu da, aluminio kantitate baxuko (<% 7,5 Al)
aleazioetan grafito, ferrita eta perlita egiturak nagusitzen direla ikusiz, eta aldiz, % 18-22 Al duten
Fe-Al-C aleazioetan matrize ferritiko ordenatuarekin batera grafitoa eta Kappa karburo faseak topatu
direlarik. Azken material honen arazo nagusia porositatearen kontrola dela ere ikusi da.
5. Eskerrak
Ikerketa lan hau Eusko Jaurlaritzaren Elkartek programaren laguntzarekin burutu da. Espediente
zenbakia KK-2019/00040.
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Laburpena. Industrian, termomekanikoki tratatutako erresistentzia altuko altzairuak,
konbentzionalki tenplatu eta iraotutako (Q&T) xafla lodiak ordezkatzen ari dira. Ijezketa
kontrolatuari eta ondorengo hozketa azkarrari (DQ) esker lortutako austenitaren egoerak abantailak
eskaintzen ditu propietate mekanikoen ikuspuntutik. Erresistentzia propietate egokiak erdiesteko,
mikroaleazio elementuen gehikuntza eta tratamendu termomekanikoen kontrola ezinbestekoa
bilakatzen da. Hala ere, tratamendu termomekaniko desberdinen baitan elkarreragiten duten
mekanismo metalurgikoak ezezagunak dira, batez ere B eta Mo/Nb/Nb-Mo mikroaleatzaileak
konbinatzen direnean. Lan honetan, xafla lodien berotako ijezketa-baldintzak aztertzeko, konpresio
lauko saiakuntzak burutu dira karbono ertaineko altzairuetan, CMnB, CMnNbB, CMnMoB eta
CMnNbMoB. Berotako ijezketako deformazio-iraganaldiak simulatu dira eta jarraian, girotenperatura arteko hozketa azkar bat ezarri da. Hozketa azkarraren ondoren, iraoketa tratamendua
aplikatu da. Ikerketa honetan, mikroegitura martensitikoaren, iraoketa tratamenduaren, elementu
mikroaleatzaileen eta ondorioz lortutako erresistentzia propietateen arteko erlazio konplexua ikertu
da.
1. Sarrera
Hainbat aplikazio estrukturalen eskakizunak asetzeko eta altzairuen erresistentzia mekaniko altua
eta inpaktu erresistentzia egokia lortzeko, industrian xafla lodiak tenplatu eta iraotzen dira. Boroaren
erabilera oso ezaguna da tenplatu (Q) eta tenplatu eta iraotutako (Q&T) erresistentzia altuko
altzairuetan, elementu garestiagoak ordezkatuz1,2. Bestalde, boroaren presentziak, altzairuaren
erresistentzia eta tenplagarritasuna bermatzen ditu eta mikroegitura bainitiko/martensitikoen eraketa
sustatu. Nb eta Mo mikroaleatzaileen gehikuntza ohikoa da B altzairuetan, tenplagarritasuna
areagotzeko asmoarekin3,4. Gaur egun, erresistentzia altuko altzairu hauek fabrikatzeko, berotako
ijezketa ondoren hozketa azkarra aplikatzen da, DQ (Direct Quenching) prozesu bidez ezaguna dena.
Estrategia honek, tenplaketa eta iraoketa konbentzionalarekin alderatuta, abantaila ekonomikoak
eskeintzen ditu. Erresistentzia-propietate egokiak ziurtatzeko, konposizio kimikoaren eta sekuentzia
termomekaniko egoki baten definizioa beharrezkoa bilakatzen da. Erresistentziaren igoera, gogortzemekanismo ezberdinekin dago lotuta, ale-tamaina, soluzio solidoa, hauspeakin finen sorrera eta
dislokazio bidezko gogortzearen bitartez hain zuzen ere5. Beraz, ikerketa honetan, mikroegitura
martensitikoaren ale-tamaina eta dislokazio-dentsitatea kalkulatzeko, EBSD teknika erabili da eta
trakzio saiakuntzak burutu dira kasu guztietan. Horrez gain, Mo duten konposiziotan, hauspeakin
finen presentzia analizatu da TEM bidez. Bestalde, mikroegiturak erresistentzia propietateetan duen
eragina ikertu da altzairu mota guztientzat eta azkenik gogortze-mekanismo ezberdinen kontribuzioa
elastikotasun-mugan aztertu da.
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2. Prozedura esperimentala
Karbono ertaineko boro altzairuen konposizio kimikoak 1. taulan aurkezten dira. CMnB altzairuaz
gain, hiru altzairu mikroaleatu aztertu dira, Nb, Mo eta Nb-Mo altzairu mikroaleatuak, hain zuzen.
Konpresio lauko saiakuntzetan (ikus 1 irudia), austenita-alea homogeneizatu eta fintzeko,
aurreberoketa bat jasanarazi zaie laginei. 1200 ºC-tan 10 minutu mantendu ondoren, deformazio
bakarra (ε=0.2) aplikatu da 1140 ºC-tan eta laginak giro tenperaturara hoztu dira 1ºC/s-ko abiaduran.
Jarraian, laginak beste behin 1200 ºC-tara berotu dira eta bertan 10 minutuz mantendu ondoren, hiru
deformazio (ε=0.2 eta 2 s-1) aplikatu dira, 1140-1120 ºC tartean. 360 segundoko mantentzedenboraren ostean, azken iraganaldiari ekin zaio lau deformazio (ε=0.2 eta 5 s-1) aplikatuz, 851 eta
830 ºC bitartean. Bukatzeko hozte azkar bat aplikatu da 790 ºC-tatik. Iraoketa-tratamendua ere
aplikatu zaie laginei (600 ºC, 15 minutuz). Tenplatutako laginak Q terminoarekin izendatuko dira eta
tenplatu eta iraotutako laginak, berriz, Q+T terminoarekin.
1. taula. Aztertutako altzairuen konposizio kimikoa (% pixuan).
Altzairua
CMnB
CMnNbB
CMnMoB
CMnNbMoB

Si
0.32
0.29
0.28
0.31

Mn
1.05
1.05
1.07
1.07

Mo
0.5
0.5

Nb
0.26
0.26

B
0.0022
0.0019
0.0022
0.0018

Berotako Ijezketa
Roughing+Finishing
passes

TENPERATURA

Aurreberoketa
Preconditioning
step

C
0.15
0.16
0.16
0.16

Akabera iraganaldiak

Tempering
treatment
Iraoketa tratamendua

Denbora tartea 3s

600ºC, 15min

Arbastuiraganaldiak
Denbora tartea 8s

40s

Tenplaketa (30ºC/s)

TIME
DENBORA

1. irudia. Konpresio lauko zikloen eskema.

3. Emaitzak eta eztabaida
3.1 Mikroegituraren karakterizazioa
Mikroegituraren karakterizazio sakon bat burutu da. Tenplaketaren ondoren, mikroegitura guztiz
martensitikoak lortu dira altzairu guztietan. 2. Irudian, CMnMoB altzairuari dagozkion tenplatu
ondorengo eta iraotu ondorengo mikroegiturak aurkezten dira. Iraoketa tratamenduak karburoen
formakuntza bultzatzen duela ikusi da FEGSEM irudietan (ikus 2 irudia). Mo-z mikroaleatutako
altzairuek karburo dentsitate altuena erakusten dute eta aldi berean, karburo-tamaina finenak ere.
3.2 Ale-tamainen eta dislokazio dentsitatearen kuantifikazioa EBSD bidez
Konposizio kimikoak eta iraoketak mikroegituran duen eragina aztertzeko helburuarekin, EBSD
teknika erabili da. Bertan, elementu mikroaleatzaileen gehikuntzak, mikroegituraren fintzea dakarrela
ikusi da. 3a eta b irudietako IPF mapetan argi ikus daitekeen bezala, CMnB altzairuak mikroegitura
ekiaxiko eta homogeneoa aurkezten duen bitartean, Mo-z mikroaleatutako altzairuan, egitura guztiz
deformatua aurkitu daiteke, austenitaren deformazio metaketa altuarekin zerikusia duena. Horrez
gain, CMnB-k ale-tamaina lodiena erakusten du eta Mo-z mikroaleatutako altzairuek berriz finena.
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(a)

(c)

(b)

2. irudia. CMnMoB altzairuari dagozkion FEGEM irudiak (a) tenplatu ondoren, (b,c) tenplatu eta iraotu ondoren
aumentu ezberdinetan.
(a)

(b)

2-15º Red
>15º Black

(c)

(d)

2
1.8
Bataz
besteko
ale tamaina
Mean
unit size
(µm) (µm)

1.6

D15º

1.4
1.2
1

D2º

0.8

0.6
0.4

D15º Q
D2º Q
D15º Q+T
D2º Q+T

0.2
0
CMnB

CMnNbB

CMnMoB

CMnNbMoB

3. irudia. IPF (Inverse Pole Figure) eta ale-mugen mapak tenplatu eta iraotutako CMnB eta CMnMoB altzairuentzat.
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3c eta d irudietan, CMnB eta CMnMoB altzairuen ale-mugen mapak aurkezten dira tenplatu eta
iraotutako kasuentzat. Bertan, 2 eta 15º tarteko angelu baxuko mugak gorriz ageri dira eta angelu
altuko mugak, 15º baino altuagoak ordea, beltzez. Mo gehikuntzak, ale-tamainaren fintzea dakarrela
ikus daiteke. Horrez gain, Mo aleazioak, angelu baxuko ale-muga dentsitatea (gorriz marraztuta)
areagotzen duela antzeman daiteke. 2e irudian, iraoketa aurretiko eta ondorengo batazbesteko aletamainak aurkezten dira konposizio guztientzat, bi desorientazio irizpideak kontuan izanda. Altzairu
mikroaletuetan (Nb, Mo eta Nb-Mo altzairuak), ale-tamaina finagoen presentzia somatzen da bi
desorientazio irizpideak kontuan hartuta. Bestalde, CMnB altzairuan iraoketa prozesua aplikatzeak,
CMnB altzairuaren kasuan mikroegituraren handipen xumea dakarrela ikus daiteke. Altzairu
mikroaleatuetan aldiz, batazbesteko ale-tamaina antzekoak lortzen dira iraotu aurretik eta ondoren.
Dislokazio dentsitatearen eragina ebaluatu da kasu guztietan, KAM (Kernel Average
Misorientation) parametroan oinarrituz. 4 irudian, adibide gisa, CMnB eta CMnNbMoB altzairuen
KAM mapak ikus daitezke. Lortutako mapetan, NbMo gehikuntzak, Kernel balioen igoera dakarrela
antzeman daiteke. Iraoketa tratamenduaren eraginari dagokionez, konposizio kimikoaren arabera
ezberdintasunak nabari dira. Altzairu mikroaleatuetan iraoketaren efektua ez da horren esanguratsua,
CMnB altzairuan berriz, KAM balio baxuagoak antzeman dira iraoketaren ostean.

(a)

1.15º

(b)

1.33º

0º 2º
4. irudia. (a) CMnB eta (b) CMnNbMoB tenplatu eta iraotutako laginen Kernel mapak.

3.3 Erresistentzia propietateak
5.a irudian, baldintza ezberdinen eta altzairu guztien trakzio kurbak konparatu daitezke. Tenplatutako
laginetan, CMnB altzairuak erresistentzia baxuena aurkezten du. Mo daukaten laginetan berriz,
erresistentzia altueneko balioak lortzen dira, 1400 MPa inguruko trakzio erresistentzia (ikus 5a
irudia). Nb eta Mo konbinatzen dituen altzairuak erresistentzia propietate hoberenak erakusten ditu,
Nb eta Mo-ren arteko sinergiari esker. Iraoketarekin, erresistentzia propietateen beherakada izugarria
somatzen da, 700-1034 MPa–raino altzairu motaren arabera. Erresistentziaren jeitsiera
esanguratsuena CMnB altzairuan antzematen da eta CMnNbMoB kasuan, berriz, biguntzea ez da hain
nabarmena.
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5. irudia. Trakzio entsaiuetan lortutako emaitzak.

3.4 Gogortze mekanismoen kontribuzioaren estimazioa elastikotasun-mugan
EBSD karakterizazioen bidez lortutako emaitzetan oinarrituta, gogortze-mekanismo ezberdinen
kontribuzioa elastikotasun-mugan aztertu da iraoketa aurretik eta ondoren (ikus 6 irudia).
Tenplaketaren ondoren, soluzio-solidoaren antzeko kontribuzioa somatu da altzairu guztientzat. 6a.
irudian ikus daitekeen bezala, gogortze-mekanismo esanguratsuena, ale-tamainaren finketa da. 472
eta 528 MPa-ko kontribuzioak kuantifikatu dira CMnB eta CMnNbMoB altzairu mikroaleatuentzat,
hurrenez hurren. Dislokazio dentsitateari dagokionez, ez da mikroaleatzaileen gehikuntzaren eragin
nabarmenik antzematen. Dislokazio dentsitatearen balioa 114-tik 121 MPa-ra handitzen da Nb edo
Mo gehituaz. Mikroegitura martensitikoetan, aurretik aipatutako gogortze-mekanismoez gain,
karbonoak soluzio solidoan duen efektua kontsideratzea ezinbestekoa da. Lan honetan, C-ren
inpaktua estimatzeko, elastikotasun-muga experimentalaren eta gainontzeko gogortze-mekanismoen
arteko kenketa burutu da eta 6a. Irudian, ∆σ terminoa gehitu da. Tenplaketa ondoren, ∆σ dagokionez,
300 MPa baina kontribuzio altuagoa neurtu da altzairu guztietan eta soluzio solidoan dagoen
karbonoaren efektu esanguratsua baieztatu da.
Iraoketa ondorengo laginei dagokienez (ikus 6b. Irudia), ez da iraoketaren inpaktu nabarmenik
antzeman, soluzio-solido, ale-tamaina eta dislokazio dentsitatearen ikuspuntutik. CMnB altzairuan,
ale-tamaina kontribuzio baxuagoa espero da iraoketa ondoren, iraoketan zehar atzeman den aletamainaren hazkuntzarekin lotuta dagoena. ∆σ-ren kasuan, tendentzia ezberdinak somatu dira
konposizio kimikoaren arabera (ikus 6b irudia). CMnB eta CMnNbB altzairuetan, ez da ∆σ-ren
efekturik atzematen, hau, iraoketan zehar soluzio solidoan dagoen karbonoaren galerarekin eta
karburoen sorrerarekin lotuta dagoena. Mo-z mikroaleatutako altzairuetan berriz, ∆σ-ren kontribuzio
esanguratsua antzeman da. Hau, soluzio-solidoan karbonoaren presentzia edo iraoketa tratamenduan
zehar oso hauspeakin finen sorreragatik izan daiteke.
Hauspeatze finaren sorrera konfirmatzeko asmoarekin, Mo duten altzairuetan, hauspeatzea aztertu
da TEM bidez. Adibide gisa, 6c. irudian CMnNbMoB altzairuari dagokion TEM irudia aurkezten da.
Irudi honetan argi ikus daitekeen bezala, iraoketan zehar, 10 nm azpiko hauspeakin finak sortzen dira
eta hauspeakin hauek, gogortzean eragin nabarmena eragiten dute. Aztertutako hauspeakinak Mo
elementuak aberatsak direla ikusi da.
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6. irudia. Gogortze-mekanismo ezberdinen balantzea (a) tenplatu eta (b) tenplatu eta iraotutako laginetan. (c) Hauspeatze
finaren presentzia CMnNbMoB Q+T kasuan.

4. Ondorioak
Lan honetan, Nb, Mo eta NbMo elementu mikroaleatzaileen gehikuntzak mikroegitura
martensitikoan eta erresistentzia propietateetan duen eragina aztertu da. CMnNbMoB altzairuak
propietate optimoenak aurkezten ditu, erresistentzia-propietateen hobekuntzan, Nb eta Mo arteko
sinergia baieztatuz. Erresistentziaren hobekuntza hau, ale-tamainaren finketarekin arrazoitu daiteke.
5. Eskerrak
Egileek Molibdenoaren Nazioarteko Elkarteari (International Molybdenum Association, IMOA)
eskerrak eman nahi dizkiote.
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Material ezberdinen arteko energia handiko soldaduraren arazoak:
aluminio-aleazio baten eta altzairuaren arteko teilakatze loturari
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intermetalikoak, IMC , aluminio, altzairu

elektromagnetikoa,

mikroegitura,

konposatu

Ingurumenaren egoera gero eta kezkagarriagoa da eta automobilak gero eta osagai gehiago dituzte.
Hori dela eta, automobilgintza sektoreak karrozeriaren pisua murrizteko erronkari aurre egin behar
dio. Automobil baten txasisa edo kaxa zuria (BIW, ingelesez) egitean altzairuzko osagaiak ordezteko
material ezberdin eta arinagoak erabiltzea, etorkizuneko joera bat da. Aluminio aleazioko osagaiak
sartzeak, altzairuarekin batera erabiltzeko, aipatutako industriaren beharrak asetzea ahalbidetzen du.
Horien arteko lotura- edo mihiztadura-arazo gehigarri bat izanik. Erresistentzia handiko eta aleazio
txikiko altzairuzko (HSLA, ingelesez) osagaien eta aluminio-aleazioaren arteko loturari dagokionez,
soluzio automatizatu eta ekonomiko bat energia handiko soldadura-teknologiak erabiltzea da.
Teknologia horiekin dugun erronka nagusia, aluminioa eta altzairuari dagokionez, haien arteko
konposatu intermetalikoen eraketa kontrolatzea da. Konposatu intermetaliko horiek (IMC, ingelesez)
kaltegarriak dira propietate mekanikoentzat eta loturaren korrosio portaerarentzat. Lan honek bi
lotura-teknologia, laser-soldadura eta pultsu elektromagnetiko bidezko soldadura, aztertzen ditu. Bi
prozesu horiek egokiak dira lotura desberdinetarako, kontrolatu eta automatizatu egin baitaitezke.
Hori oso garrantzitsua da aluminioa eta altzairua bezalako ezaugarriak dituzten bi material desberdin
batzeko orduan. Lan honetan, mikroegitura prozesu-baldintzekin lotu da, prozesuaren parametroen
araberako eraketa kontrolatzeko.
1. Sarrera
Material ezberdinez osatutako elementuen garapena gorabidean dago eta automobilgintzaren sektorea
da interes handiena duen industrietako bat. Material ezberdinen loturen garapenak elementu
arinagoak erabiltzea lagundu dezake. Hala nola, erresistentzia handiko aluminioak, astunagoak diren
beste batzuekin elkartuz. Hainbat konpainiak interesa erakutsi dute altzairuzko zatiak karrozerietan
eta txasietan (BIW, ingelesez) arinagoak diren beste material batzuekin ordezkatzeko [1,2]. Aleazio
arinak erabiltzean ibilgailuaren guztizko pisua murriztu daiteke eta, ondorioz, baita erregaiaren
kontsumoa ere, CO2 isurketak gutxituz. Ingurugiroaren baldintzak hobetzeaz gain, indarrean dagoen
bertako eta nazioarteko ingurumen legedia [3] betetzeko aukera ematen du. Prestazio altuko aluminio
aleazio jakin batzuk batez ere, baldintza horiek betetzen dituzte.
Horrelako prozesuek suposatzen duten erronkagatik, soldadura bidezko material ezberdinen
(altzairua eta aluminioa, besteak beste) lotura aztertu da azken hamarkadan [1, 4]. Aluminio aleazioek
eta altzairuek propietate oso desberdinak dituzte, eta, ondorioz, horiek batzea erronka handia da.
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Lotura hauetan agertzen den arazo nagusia IMC (Intermetallic Compounds) edo konposatu
intermetaliko izeneko faseen sorrera da. Konposatu horiek hauskorrak izaten dira, eta, beraz,
kaltegarriak dira soldadura egokia lortzeko, eta ondorioz, automobil-industrian eskatzen diren
zehaztapenak betetzeko. Horregatik, bi materialen desberdinen lotura egokia lortzeko, lotura
parametro egokiak ezagutzea beharrezkoa da. Laser bidezko soldadura eta pultsu elektromagnetikoen
bidezko soldadura bezalako teknikek, lotura prozesua kontrolatzeko aukera ematen dute [1, 7].
Lan honetan altzairua eta aluminioa lotzeko aplikatutako laser-soldadurako eta pultsu magnetikoen
bidezko soldadurako tekniken lehen ikuspegia egiten da, biak ere automobilgintzaren industriarako
ezaugarri egokiak dituztenak. Horretarako, soldadura lortzeko behar diren parametroen tarteak
definitzen dira. Parametro horiek, gainera, IMC sorkuntzarekin erlazionatuko dira.
2. Materialak eta MetodologiaTestuaren antolaketa
Lan honetan automobil-industriako ohiko materialak erabili dira, hala nola A6082-T6 aluminioa
eta HC420LA HSLA altzairua. Euren konposizio kimikoak 1. eta 2. tauletan ikus daitezke, hurrenez
hurren. Soldadura-saiakuntzak, gainjarritako konfigurazioa duen mihiztadura lau batean egin dira. Bi
kasuetan, esperimentuak hainbat baldintzatan eta bikoiztuta egin dira, lortutako emaitzak
egiaztatzeko. Parametro erabakigarriak aztertu dira eta lan-leihoa osatu da, materialen arteko lotura
bermatuko duen balio-tartea definituta. Probetak moztu eta prestatu egin dira, ondoren analisi
metalografikoa egiteko.
1. taula. HC420LA altzairuaren konposizio kimikoa [9].

Gehienezko ta
gutxieneko
pisua (%)

C

Si

Mn

P

S

Al

Nb

Ti

0-0,1

0-0,5

0-1,6

0-0,025

0-0,025

0-0,015

0-0,09

0-0,15

2. taula. A6082T6 aluminioaren konposizio kimikoa [10].

Gehienezko ta
gutxieneko
pisua (%)

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ti

Otros

0,7-1,30

0-0,5

0-0,1

0,4-1,00

0,60-1,20

0-0,015

0-0,09

0-0,15

2.1. Laser bidezko soldadura
Laser-soldadurako saiakuntzetan, 120x25x1 mm-ko altzairuzko xafla bat eta 120x25x2 mm-ko
aluminioko bat gainezarrita jarri dira. Altzairuzko plaka goiko aldean jarri da, aluminioa ez
galdatzeko. Plaken arteko hutsuneak saihesteko, laserra pasatzeko bost zulo dituen 1. irudian (esk.)
erakusten den lotze-sistema diseinatu da. Proba bakoitzean 5 esperimentu egin dira, 5 baldintza
desberdinekin.
Esperimentuak Aktinos 500 laser-prozesaketa zentroa erabiliz egin dira, Euskal Herriko
Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolan (EHU/UPV). 1. irudia Yb zuntzezko Rofin-Sinar laser batekin
egin da, gehienez 1 kW-ko potentziarekin eta 1070 nm-ko uhin-zabalerarekin. Sorta modu jarraituan
erabili da, eta akoplatuta doan eskanerrak ematen duen wooble aukerarekin. Piezan laserraren spota
edo lan eremua 100 µm-koa da, beraz, wooble teknika erabili da eremu handiago bat estaltzeko eta 2
mm-ko zabalerako soldadura kordoi bat sortzeko.
3. taulan, saiakeretan erabilitako parametroak agertzen dira: potentzia, soldadura abiadura eta estutze
parea. Elkarren artean konbinatuz, bakoitzaren atalase-balioak zehaztu dira. Abiadura, wooblearen
abiadurarekiko zuzenki proportzionala da.
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1. irudia. Aktinos 500 Laser bidezko prozesatze-zentroa (esk), amarratze sistema (ezk)
3. taula. A6082T6 eta HC420LA arteko laser bidezko soldaduran aztertutako parametroak
Soldadura abiadura
(m/min)

Potentzia
(W)

Estutze parea
(N.mm)

1
3
5

200
350
500
650
800

3
7

2.2. Pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadura
Pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadura-saiakuntzak egiteko, gainjarritako 50x25x1 mm-ko
altzairuzko eta aluminioko probetak erabili dira. Saiakerak, Innovaltech enpresan (Saint Quentin,
Frantzia) egin ziren, non esperimentu hauetan erabilitako bobinatua diseinatu zen. Erabilitako ekipoa,
2. irudia, PULSAR MPW sistema bat da, 9kV-25kJ (690F), 10 kHz-ko pultsu korrontea eta 9 kV-ko
irteera tentsioa ematen dituena. Sistema hori bobinarekin eta lotuko diren altzairu eta aluminioko
plakak dauden lokailu-sistemarekin konektatuta dago.
Ekipoak ekarritako energia-parametroak, plaken arteko distantzia eta plaken arteko gainjarpena
aztertu ditu (4. taula). Prozesuaren leihoa ezartzeko, esperimentuak egin dira, parametroak elkarren
artean konbinatuta.
a)

b)

2. irudia. pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadurarako ekipamendua (esk), bobina (ezk a)
eta amarratze sistema (ezk b).
4. taula. A6082T6 eta HC420LA arteko pultsu elektromagnetikoen bidezko soldaduran aztertutako parametroak
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Energia (kJ)

Plaken arteko distantzia (mm)

Teilkatzea (mm)

19,4

1

6

22,1

2

7

25,0

3

8

3. Prozesu- eta analisi-leihoak
Jarraian, bi metodoen prozesu-leihoak aztertu dira. Horiek osatzeko, loturak begiz ikuskatu dira.
Esperimentu bakoitza bi aletan egin da emaitzak baieztatzeko. Aldez aurreko emaitza horiek probeten
mikroegituraren eta propietate mekanikoen analisiarekin osatu beharko dira.
3.1. Laser bidezko soldadura
3. irudiko ardatzetan, prozesua ebaluatzeko kontuan hartutako hiru parametroak erakusten dira:
soldadura-abiadura, erabilitako potentzia eta estutze-parea. Puntu berdeek, lotura zein
parametrotarako lortu den adierazten dute. Puntu gorriek ondo egin ez diren loturak definitzen dituzte.
Laserraren potentzia baxua den kasuetan (200, 400 W), iragateko abiadura eta estutze-parea alde
batera utzita, ez da loturarik sortzen.
Esan daiteke 500 W-eko potentzian kokatzen dela laser-soldadurarako potentzia-atalasea; izan ere,
500 W-tik gorako potentzietarako, altzairua eta aluminio-aleazioak askatu egiten dira, erabilitako
estutze-parearen eta soldadura-abiaduraren balioetarako. 500W atalase-potentziarekin egindako
loturetan abiadura aldatuz gero aldaketak nabaritzen dira. Estutze- parea 7N·mm-koa bada, 1 eta
3m/min-ko abiaduretan, altzairua eta aluminioa askatu egiten dira. Aldiz, 5m/min-ko abiaduran
loturak ez du lekurik. Kontrako efektua ikus daiteke 3 N·mm-ko estutze-pare bat erabiltzean.
3 N·mm

7 N·mm

3. irudia. HC420LA eta A6082T6 arteko laser bidezko soldaduraren prozesu-lehioa.

Mikroegiturari dagokionez, 4.irudiak 3m/min-ko soldadura abiadura bereko bi loturen zeharkako
sekzioa erakusten du. A soldadurak 650W-eko potentziari dagokio eta Bk 800W-eri. Ikusi
daitekeenez, potentzia handitzen den heinean loturan agertzen diren IMC-en kopurua gero eta
handiagoa da eta, beraz, lotura askoz ahulagoa izango da.
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A

B

4. irudia. Soldadura A eta soldadura B–n zeharkako sekzioak Nitalarekin eraso eta gero

3.2. Pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadura
Pultsu elektromagnetikoen bidezko soldaduraren kasuan, 5. irudian egindako esperimentuetan
eman diren parametroen arteko erlazioa ikusten da. Kontuan izan, plaken arteko distantzia eta
teilkatzea lotuz lortzen dela inpaktu angelua. Berdez ikusten dira, beste behin ere, elkartzea lortu diren
saiakuntzak. Energiaren atalase-balioa 19.4 kJ da. Inpaktu angeluari dagokionez, ezin da esan zein
den atalase-balioa.

5. irudia. HC420LA eta A6082T6 arteko pultsu elektromagnetikoen bidezko soldaduraren prozesu-lehioa.

Mikroegiturari dagokionez, soldaduraren morfologia ezberdina da angelua aldatzerakoan energia
berdineko soldaduretan. 6.irudian, 25KJ-ekin egindako loturen zeharkako sekzioa ikusi daiteke. A
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soldadura 18º-ko angeluarekin eginda dago eta B soldadura 34º-rekin. Biak aldenduz, argi dago IMC
kantitate handiagoa agertzen dela B loturan.
B

A

6. irudia. Soldadura A eta soldadura B–n zeharkako sekzioak Nitalarekin eraso eta gero

4. Ondorioak
Lan honetan, altzairuzko eta aluminiozko loturen lehen hurbilketa bat egin da laser-soldadurako
eta pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadurako metodoak erabiliz. HC420LA altzairua A6082T6
aluminio-aleazioarekin arrakastaz lotu daitekeela zehaztu da.
Laser bidezko soldadura-prozesuan, atalase-potentzia 500 W da. Soldaduran agertzen diren IMC-en
kopurua handitu egiten da potentzia handitzerakoan, beste parametroak finko mantentzen diren
bitartean.
Pultsu elektromagnetikoen bidezko soldadurarako, atalase-energia 19.4 kJ da. Energiaren balio
baxuagoetarako, lotura ez da gertatzen. Kasu honetan, soldaduraren forma ezberdina da inpaktuangelu ezberdinetarako. Gainera, sortzen diren IMC-en kopurua handiagoa da 34º-ko angelura
soldatutako piezetan.
5. Eskerrak
Lan hau Eusko Jaurlaritzako doktoretza-aurreko programaren laguntzari esker egin da. Egileek
Innovaltech plataforma teknologikoaren laguntza ere eskertu nahi dute.
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PROZESUAREN PARAMETROEN OPTIMIZAZIO EFIZIENTEA
FABRIKAZIO GEHIGARRIAN, JALKITZE ZUZENA
LASERRAREKIN
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Gako-hitzak: Fabrikazio gehigarria, optimizazioa, jalkitze zuzena laserrarekin, parametroen
aukeraketa.

Laburpena. Fabrikazio gehigarrian, prozesuaren parametroak optimizatzeak denbora asko
hartzen du. Gainera, parametro optimoak edukitzea funtsezkoa da porositate baxua, zehaztasun
handia eta zimurtasun baxua edukitzeko. Lehenik, prozesuan zehar, parametro askok dute eragina
fabrikatutako piezen kalitatean. Bigarren, orokorrean, bi parametro aukeratzen dira bakarrik eta
matrize bat egiten da hauek lotzen. Honek denbora asko galdarazten du fabrikazioan eta
karakterizazioan, eta pieza asko fabrikatu behar dira parametro guztien eragina ikertzeko. Azkenik,
piezen kalitatea bermatzeko, optimizazio-prozesu hau erregularki errepikatu behar da erabilitako
parametroak egokiak izaten jarraitzen duten egiaztatzeko. Horregatik, optimizazio-metodoa
efizientea izatea komeni da. Lan honetan, gure taldean aplikatzen den metodoa deskribatuko da,
jalkitze zuzena laserrarekin teknologian (ingelesez Directed Energy Deposition-DED) zentratuta eta
baita laser bidezko fusio selektiboan aplikatuta.
Horretarako, lan honetan, pieza bakar batean parametro aldakorrak nola aplikatu ikertu da.
Metodologia honekin, fabrikatu behar diren piezen kopurua nabarki murrizten da. Gainera, scriptak
erabili dira era automatizatu batean mikroskopioarekin ateratako piezen zeharkako sekzioak
aztertzeko. Horrela, parametroen aukeraketa era egituratu eta automatikoan egiten laguntzen du.
Parametroen aukeraketaren zenbait adibide azalduko dira DED prozesurako, 316L altzairu
herdoilgaitza erabiliz.
1. Sarrera
Jalkitze zuzena laserrarekin (ingelesez Directed Energy Deposition), DED bezala laburbildua,
fabrikazio gehigarrietako prozesu bat da. Kapaz kapa hiru dimentsioko piezak fabrikatzean datza.
Metal hautsa buru nagusi baten bidez jalkitzen da eta laser batek metala urtzen du. Prozesu hau bost
ardatzetako makinekin konbinatu daiteke, fabrikatu daitezkeen piezen konplexutasuna handituz.
Horrez gain, prozesu honekin hauts kantitate baxua behar da eta multi-materialak prozesatzeko
gaitasuna ematen du.
DEDn, beste edozein fabrikazio gehigarrietako prozesuetan bezala, parametroak optimizatzeak
denbora asko eraman dezake. Gainera, erabilitako parametroek piezen zimurtasuna, porositateak eta
mikroestruktura zehazten ditu, beraz oso garrantzitsua da parametro-aukeraketa egokia egitea kalitate
altua bermatzeko. Literaturan lan asko topatzen dira optimizazioan zentratzen direnak. Lan hauek
parametro konbinazio ezberdinekin matrize bat egiten oinarritzen dira. Metodo hauekin pieza kopuru
handi bat fabrikatzea eta analizatzea dakar, denbora asko behar duen eta beraz garestia den prozesua
bilakatuz.
2. Materialak eta metodoak
Lan honetan, 316L hautsa erabili da Oerlikon-ek (Alemania) hornituta. Piezak fabrikatzeko BeAM
Modulo400 DED makina erabili da. Inguru-parametroak optimizatzeko, 36 pareta fin fabrikatu dira
laser-potentzia (P) eta abiadura (v) aldatuz. Horrez gain, 20 bloke eraiki dira laser-potentzia eta
abiadura zehatzekin eta kordoien arteko distantzia aldakorrarekin (0,35 eta 0,55 mm bitarte). Piezak
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analizatzeko, erditik ebaki eta ondoren leundu dira, mikroskopiarekin argazkiak atera ahal izateko.
Argazkietatik porositatea, zimurtasuna eta lodiera kalkulatu dira parametroen aukeraketa egiteko.
3. Emaitzak
Parametroak aukeratzeko garaian, alde batetik pareta finak analizatzen dira eta bestetik blokeak.
Pareten zeharkako sekzioen adibide bat 1(a).irudian agertzen da. Pareta horiek inprimatzeko, laserpotentzia berdina erabili da eta abiadura aldakorra. Ikus daiteke, laser-abiadura igotzean (eskuinera),
lodiera handitzen dela, 1(c).irudian ere agertzen den bezala. Emaitzetan, erraz ikus daiteke
parametroek eragin zuzena dutela lodieran, zimurtasunean eta porositatean. Orokorrean, laserpotentzia altua (400 W inguru) eta abiadura ertaina (2.000 mm/min) aholkatzen dira.
Bestalde, nukleoaren parametroak dentsitatearen arabera aukeratzen dira, 1(b).irudian ikusten den
zeharkako sekzioa ikertuz. 1(d).irudian, blokeen emaitzak aurkitzen dira abiadura finko batekin
fabrikatuta. Ikus daiteke, laser-potentziak eragin zuzena duela porositatean; laser-potentzia handituz
porositatea jaisten da. Gainera, kordoi-distantzia jaisteak porositatea gutxitzen du.
(b)
(a)
v
Z

X
500 μm

Z

200 μm

v\P
1800
2000
2200

275
497
477
417

1800
2000
2200

275
38,5
27,6
37,1

1800
2000
2200

275
0,18
0,27
0,32

v\P

v\P

Lodiera [µm]
300 325 350 375
588 632 662 685
564 614 649 670
527 595 631 662
Zimurtasuna [µm]
300 325 350 375
32,4 36,0 38,6 25,2
26,9 22,4 27,3 20,7
25,0 23,3 22,9 35,1
Porositatea[%]
300 325 350 375
0,21 0,09 0,05 0,03
0,18 0,11 0,05 0,06
0,22 0,13 0,08 0,06

(d) 12

400
696
688
676

10
Porositatea [%]

(c)

400
23,0
21,6
32,3

170 W
220 W
280 W

195W
250 W

8
6
4
2

400
0,04
0,04
0,07

0
0.30

0.40
0.50
Kordoi-distantzia[mm]

0.60

1. irudia, (a) Inguru-parametroak optimizatzeko fabrikatutako pareta finen zeharkako sekzioa eta
(b) nukleo-parametroak optimizatzeko, kordoien arteko distantzia aldakorrak dituzten blokeen
zeharkako sekzioa. (c) Pareten analisia lodiera, zimurtasuna eta porositatea erakutsiz. (d) 1.800
mm/min-eko laser-abiaduraz inprimatutako blokeen porositatea kordoi-distantziaren arabera.
4. Ondorioak
Proposatutako metodologiarekin inguru eta nukleo-parametroak era erraz eta efizientean
aukeratzen laguntzen du, era automatiko batean. Metodologia honek, gainera, fabrikatu beharreko
piezen kopurua nabarmenki murrizten du, aukeraketa-prozesua azkartuz. Honez gain, teknika hau
beste fabrikazio gehigarrietara aplikatu daiteke edota beste parametro ezberdinak ikertzeko.
5. Eskerrak
Autoreek PPS2 AM Programa eta bertan bazkide izan diren enpresak eskertu nahi dituzte, beraiei
esker lan hau finantzatu delako.
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LPBF prozesu parametroen optimizazioa erantzun gainazalaren
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M. Vilanova1,a, R. Escribano-García1,b, T. Guraya2,c eta M. San Sebastian1,d
1

LORTEK, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Arranomendia Kalea 4A, 20240
Ordizia
2

a

UPV/EHU, Rafael Moreno “Pitxitxi” 2, 48013 Bilbo / Bilbao

mvilanova@lortek.es, brescribano@lortek.es, cteresa.guraya@ehu.eus, dmsansebantian@lortek.es
Gako-hitzak: Inconel 738LC, fabrikazio gehigarria, prozesu-parametroen optimizazioa, RSM

Laburpena. IN738LC nikel superaleazio mota bat da eta γ´(Ni3Al,Ti) bigarren fasearen
prezipitazio bidez gogortzen da. Tenperatura altuetan korrosioaren aurka duen erresistentziari esker,
superaleazio hau oso erabilia da gaseko turbina geldikor zein ez geldikorretan. Hala ere, superaleazio
honen eragozpenik handiena soldatzean duen pitzadura suszeptibilitatea da. Honen ondorioz, aleazio
hau LPBF (Laser Powder Bed Fusion) fabrikazio gehigarri teknologiaren bidez prozesatzean ohikoa
da pitzadurak aurkitzea. Beraz, lan honetan IN738LC superaleazioaren fabrikazioa ikertu da LPBF
teknologiaren bidez. Fabrikatutako piezen akats-maila (poroak, fusio ezak eta pitzadurak)
minimizatzeko edo ekiditeko, prozesuaren parametrok optimizatu dira. Kontutan izanik prozesuan
parte hartzen duten aldagaien kopurua, esperimentuen diseinu (DoE) bat erabiltzea proposatu da.
Lagin bakoitza laserraren potentzia, laserraren abiadura, pasaldien arteko distantzia eta eskaneatzeko
estrategia zehatz batzuekin fabrikatu da. Esperimentuen diseinutik lortutako porositate eta pitzaduradentsitateen emaitzekin, eredu koadratikoak egokitu dira eta horrek ahalbidetu du parametro
optimoak identifikatzera erantzun gainazalaren metodoaren (Response Surface Method (RSM))
bidez. Metodo honi esker lortutako parametro optimoekin fabrikatuta laginetan, porositate-maila
%0.1 baino txikiagoa eta pitzaduren formakuntza guztiz ezabatzea lortu da. Beraz, lan honekin
erakusten da posible dela LPBF teknologiaren prozesu-parametroak optimizatzea erantzun
gainazalaren metodoaren bidez.
1. Sarrera
LPBF teknologia fabrikazio gehigarri mota bat da zeinetan laser bat erabiltzen den hauts geruzak
urtzeko eta pieza fabrikatzeko. Teknologia honetan parte hartzen duten prozesu parametroen artean
laserraren potentzia (P), pasaldien arteko distantzia (h), laserraren abiadura (v), geruzaren lodiera (t)
eta eskaneatzeko estrategia daude. Azkenengoak, fabrikatzerakoan geruzen arteko biraketari egiten
dio erreferentzia. 1. Ekuazioan adierazten den bezala, prozesu-parametro batzuk konbinatuz gero,
LPBF teknologian garrantzi handia duen energia dentsitatea (Ed) deritzon faktore bat kalkula daiteke.
Izan ere, faktore honek fabrikazio-prozesuan materialari ematen zaion energia islatzen du1:

𝑬𝒅 =

𝑷
𝒗·𝒉·𝒕

(1)

Ohiko fabrikazio prozesuekin konparatuz (galdaketa edota forjaketa), LPBF teknologiak hainbat
abantaila eskeintzen ditu, hala nola diseinurako askatasuna, piezen pisu murrizketa, pieza konplexuen
fabrikazioa eta hondakinen murrizketa2. Hala ere, porositate eta pitzadura moduko akatsen presentzia
LPBF bidez fabrikatutako piezetan desabantaila bat da teknologia hau industrian ezartzeko
momentuan3. Zehazki, porositatearen formakuntza mekanismo desberdinen bidez gerta daiteke:
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energia dentsitate eskasa erabiltzea, erabilitako hauts partikuletan porositatea egotea edota energia
dentsitate haundiegia erabiltzea4.
Gaur egun, hainbat material mota fabrika daitezke LPBF teknologiaren bidez, horien artean nikel
superaleazioak aurkitzen dira. Inconel 738LC interes handiko nikel superaleazio bat da bere
korrosioaren aurkako eta tenperatura altuetan duen erresistentziari esker; honen ondorioz, gas
turbinetako motorretan erabiltzen da. Superaleazio honen mikroegitura aurpegietan zentratutako
matrize kubikoan (FCC) datza eta gainera γ´ (Ni3Al,Ti) deritzon bigarren fasearen prezipitazio bidez
gogortzen da5. Hala ere, superaleazio honen desabantailarik handiena fabrikazio garaian pitzadurak
eratzeko duen erreztasunean datza. Izan ere, literaturan azaltzen da superaleazio honek 3 pitzadura
mekanismo desberdin pairatu ditzakeela: likuazio bidezko pitzadura, solidifikazio-pitzadura eta
prezipitazioaren ondorio den pitzadura6.
Zaila da IN738LC materialerako prozesu-parametro optimoak hautatzea, material honek pairatzen
dituen akatsen formakuntzaren ondorioz. Gainera, kontutan izanik LPBF prozesuan parte hartzen
duten aldagaiak eta beraien artean egon daitezkeen konbinazio guztiak, ezinezkoa izango litzateke
prozesu-parametro optimoak hautatzea saiaketa eta errore metodoaren bidez. Honen ondorioz,
ikertzaile batzuek Doehlert izeneko diseinua erabili zuten laserraren potentzia, abiadura eta pasaldien
arteko distantzia optimizatzeko7. Era honetan, LPBF bidez fabrikatutako piezen porositatea murriztea
lortu zuten.
Lan honetan, lagin-kopuru murriztua fabrikatuz, laserraren potentzia, pasaldien arteko distantzia,
laserraren abiadura eta geruzen arteko biraketa optimizatu dira RSM bidez. Metodologia honekin,
aurrera eramaten da esperimentuen diseinua, eredu polinomikoen egokitzapena eta optimizazioa.
Beste egile batzuek erabili izan dute RSM-a materialaren propietate mekanikoak hobetzeko, prozesuparametroen optimizazioaren bidez. Ikerketa-lan honetan, prozesu-parametroen optimizazioa erabili
da laginen porositatea murrizteko eta pitzadura-dentsitatea ezabatzeko. Gainera, jarraitutako
metodoari esker, fabrikazio-denbora, materialen hondakinak eta fabrikazio osteko pausoak murriztea
lortu da.
2. Metodologia
2.1. Erantzun gainazalaren metodoa (RSM)
Sarreran esan bezala, RSM metodoak esperimentuen diseinua, erregresio-ereduak eta
komenigarritasun-funtzioak biltzen ditu. Izan ere, metodo honek bi helburu nagusi ditu: alde batetik
sarrera aldagaien eta irteera aldagaien arteko erlazioa definitzea eta bestetik puntu optimoa aurkitzea
lagin kantitate minimoa aztertuz. RSM metodoaren barnean, esperimentuen diseinuak determinatzen
ditu lagin-kopurua, egin beharreko konbinazioak eta erreplikazio-kopurua kausa-efektu erlazioak
nolabaiteko konfiantzarekin aztertzeko.
Kontutan eduki behar da lan honetan 4 aldagai definituko direla, beraz konbinazio guztien kopuru
totala 34=81 izango da, 3 maila kontsideratuz gero faktore bakoitzeko. Hala ere, diseinu konposatu
zentrala (CCD ingelesez) erabiliz, lagin-kopurua 24ra murriztu daiteke konbinazio guztiak kontutan
edukiz. Lagin guztiak fabrikatu ondoren, irteerak (emaitzak) neurtuko dira kasu guztietarako.
Ondoren, irteera bakoitzerako eredu polinomiko bat egokituko da sarrerak eta 24 laginetako emaitzak
erabiliz. Azkenik, irteera bakoitzaren komenigarritasuna definituta dago helburuaren arabera
(maximoa, minimoa, etab.). Lan honen helburuak porositatea (ɸ) eta pitzadura-dentsitatea (CD)
murriztea dira.
2.2. Materialak
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Laginak fabrikatzeko gas bidez atomizatutako IN738LC hautsa erabili zen, Aubert and Duvalek
hornitutakoa. Hautsaren konposizio kimikoa, 1. taulan adierazita, akoplatutako plasma induzituaren
(ICP ingelesez) bidez neurtu zen.
1. taula. IN738LC-ren konposizo kimikoa
Elementua
Pisu%
Elementua
Pisu%

Cr
15.8
Si
0.02

Co
8.6
Zr
0.04

W
Ti
Al
Ta
2.7
3.3
3.6
1.8
Mn
B
C
0.002
0.0009
0.1

Mo
1.8
O
0.02

Fe
0.04
N
0.006

Nb
0.8
Ni
Bal.

Hauts partikulen tamaina distribuzioa irudien analisiaren bidez neurtu zen eta D10 eta D90 balioak
33 µm eta 64 µm izan ziren hurrenez hurren. Hauts partikulen morfologia Ultra ekorketazko
mikroskopio elektronikoaren (FEG-SEM ingelesez) bidez aztertu zen eta 1. irudian erakusten den
bezala, hauts partikula gehienek, morfologia esferikoa zuten. Hala ere, bazeuden partikula irregular
batzuk, baita sateliteak ere, azken hauek gezi gorriz adierazita daude.

1. irudia. IN738LC hauts partikulak, geziz, sateliteak adierazita

Laginak Renishaw-ren RenAM 500Q LPBF makinan fabrikatu ziren. Makina honek 4 laser ditu
modu etenean zein jarraian lan egin dezaketenak; gainera 500 W-ko potentzia maximoa du.
Esperimentuen diseinurako, 24 lagin fabrikatu ziren plataforma berdinean eta fabrikazio-norabidean
(Z ardatza) moztu ziren pitzadura fenomenoa aztertzeko. 2. taulak laburtzen ditu lan honetan erabiliko
diren faktoreak, ikurrak, mailak eta unitateak. Beste prozesu parametro-batzuk konstante mantendu
ziren, hala nola 60 µm-ko geruza lodiera eta 170 ºC-tako berotze-tenperatura.
2. taula. Esperimentuen diseinurako faktoreak, mailak eta unitateak
Faktoreak

Ikurrak

Laser potentzia
Laser abiadura
Pasaldien distantzia
Eskaneatze estrategia

P
v
h
θ

Mailak
min
max
180
280
700
1100
0.08
0.12
0
90

Unitateak
W
mm/s
mm
º

Lagin guztiak metalografikoki prestatu ziren 2500 µm lixa pasatu arte eta 6, 3 eta 1 µm-tako
diamante pastarekin. Azkenik, fabrikatutako laginak mikroskopio optikoarekin (GX51 Olympus) eta
Zeiss Ultra Ekorketazko Mikroskopio Elektronikoaz karakterizatu ziren.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. DoE eta laginen karakterizazioa

204

3. taulan, CCD-tik hautatutako sarrera-parametroak eta neurtutako irteerak laburbiltzen dira.
3. taula. Esperimentuen diseinua eta lortutako emaitzak
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P
180
280
180
280
180
280
180
280
180
280
180
280
180
280
180
280
180
280
230
230
230
230
230
230

Sarrerak
v
h
700
0.08
700
0.08
1100
0.08
1100
0.08
700
0.12
700
0.12
1100
0.12
1100
0.12
700
0.08
700
0.08
1100
0.08
1100
0.08
700
0.12
700
0.12
1100
0.12
1100
0.12
900
0.10
900
0.10
700
0.10
1100
0.10
900
0.08
900
0.12
900
0.10
900
0.10

θ
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
67
67
67
67
67
67
0
90

Irteerak
ϕ
CD*
0.15
0.00
0.23
0.00
0.09
0.00
1.26
0.16
0.11
0.16
13.74
0.00
0.17
0.00
0.15
0.64
0.13
0.45
0.21
0.04
0.10
0.08
0.24
0.10
0.10
0.68
12.21
0.33
0.40
0.11
0.27
0.03
0.04
0.00
0.09
0.06
0.25
0.01
0.16
0.00
0.20
0.26
0.11
0.00
0.07
0.09

Esperimentuen diseinuaren barnean fabrikatutako laginetan akats-mota desberdinak behatu ahal
izan ziren hautatutako prozesu-parametroen arabera. Izan ere, 2. irudian laginetan ager daitezkeen
akats desberdinak erakusten dira: (a) fusio ezak energia dentsitate baxuaren ondorioz, (b) porositatea
energia dentsitate gehiegizkoaren ondorioz eta (c) pitzadurak prozesu-parametroen ondorioz.

2. irudia. IN738LC-ren laginak defektu desberdinekin: (a) fusio ezak, (b) porositate esferikoa eta (c)
pitzadurak

3.2. Prozesu-parametro optimoen hautaketa
Fabrikatutako lagin guztiak aztertu ostean, fusio ezak ekiditeko asmoarekin energia dentsitate-maila
optimo bat definitu zen 38 eta 80 J/mm3 artean. Bestalde, prozesu-parametro optimoak lortzeko ereduak
prestatu ziren “R” software-arekin eta 3. taulan agertzen diren sarrera eta irteera-aldagaiak erabiliz. Bi
eredu koadratiko eraiki ziren: lehenengoan kontutan izan ziren fabrikatutako lagin guztiak eta bigarrenean
deuseztatu ziren fusio ezak zituzten laginak. Azkenean, bigarren eredua aukeratu zen lortutako errorea
txikiagoa zelako. Honetaz gain, eredu koadratikoak (2 eta 3 ekuazioak) datu normalizatuekin egokitu ziren;
honek ahalbidetzen du prozesu-parametroen eta euren arteko konbinazioen garrantzia aztertzea. Beraz,
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koefiziente handiko terminoek influentzia gehiago edukiko dute irteeretan koefiziente baxuko terminoek
baino.
φ = −0.5088 − 0.7363 · 𝑝 · 𝑣 + 0.492 · 𝑣 2 − 1.1766 · ℎ
+0.9205 · 𝑣 · ℎ + 0.9615 · ℎ2 + 1.0268 · 𝜃 − 1.0944 · 𝜃 2

(2)

CD = 0.0112 − 0.7517 · 𝑝 + 0.3391 · 𝑝 · 𝑣 + 0.39371 · 𝑣 2 − 0.63914 · ℎ
+0.73062 · 𝑝 · ℎ + 0.49322 · 𝑣 · ℎ + 0.884 · ℎ2 + 0.46287 · 𝑝 · 𝜃
−1.26285 · 𝑣 · 𝜃 − 0.64007 · ℎ · 𝜃 + 0.91777 · 𝜃 2

(3)

Ereduak lortu eta aztertu ostean, posible izan zen prozesu-parametro bakoitzerako puntu optimoa
aurkitzea. R software-ean eskuragarri dagoen desiragarritasun-paketea erabili zen porositatea,
pitzadura-dentsitatea eta desiragarritasun orokorrak kalkulatzeko. Lehen esan bezala,
optimizazioaren helburua porositatea eta pitzadura-dentsitatea murriztea zen. Optimizazioaren
emaitzak 4. taulan adierazita daude.
4. taula. Optimizazioaren emaitzak

P
v
h
θ
ϕ
CD

Helburua
Mailan
Mailan
Mailan
Mailan
Minimizatzea
Minimizatzea

Balioa
272.60 W
799.50 mm/s
0.11 mm
1.54º
0.07%

Desiragarritasuna
1.00
1.00
1.00
1.00
0.94

0.00 mm/mm2

Desiragarritasun orokorra:

1.00
0.97

4. taulatik lortutako parametro optimoak erabili ziren fabrikazio berri bat prestatzeko. Izan ere,
bost lagin fabrikatu ziren optimoak ziren prozesu parametroekin garatutako metodoa balioztatzeko.
5. taulan konparatzen dira ereduen bidez kalkulatutako balioak esperimentalki erabilitakoekin. Izan
ere, beharrezkoa izan zen balio batzuk borobiltzea LPBF makinan sartu ahal izateko.
5. taula. Optimizazioaren emaitzak eta hauen konparaketa eredukoekin

P [W]
v [mm/s]
h [mm]
θ [º]
ϕ [%]
CD [mm-1]

Kalkulatuta
272.6
799.5
0.11
1.54
0.07
0.00

Esperimentala
273.0
800.0
0.11
0.00
0.09
0.00

Diferentzia
0.4
0.5
0.00
-1.54
0.02
0.00

Espero zen bezala, kalkulatutako porositateak errore txiki bat dauka esperimentalarekiko, baina
pitzadura-dentsitateak ez du errorerik. Aipatzekoa da ez zela pitzadurarik aurkitu fabrikatutako 5
laginetan, beraz proposatutako metodoak eta ereduak bermatzen ditu jarritako helburuak. Porositatea
murriztea posible izan da, izan ere, %0.1-etik behera baitago.
3. irudian azaltzen den bezala, prozesu-parametro optimoekin fabrikatutako laginetan porositatea
modu esanguratsuan murriztu da eta pitzadurak guztiz ezabatu dira. Beraz, erakutsi da 2 eta 3
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ekuaziotik lortutako prozesu-parametroak erabilita posible dela IN738LC-ko laginak LPBF
teknologiaz fabrikatzea akats esanguratsurik gabe.

3. irudia. Ereduetatik lortutako prozesu-parametro optimoekin fabrikatutako IN738LC lagina

4. Ondorioak
Lan honetan, ereduen erabilera ikertu da LPBF teknologiaren bidez poro eta pitzadura gabeko
laginak fabrikatu ahal izateko. Lehenik, RSM metodoa aplikatu da esperimentuen kopurua murrizteko
eta prozesu-parametro optimoak lortzeko asmoz. Bereziki, optimizatutako LPBF prozesuparametroak honako hauek izan dira: laserraren potentzia, pasaldien arteko distantzia, laserraren
abiadura eta eskaneatzeko estrategia.
Ondoren, 24 lagin fabrikatu eta gero, IN738LC materiala LPBF teknologia bidez fabrikatzeko
parametro optimoak lortu dira. Parametro optimo hauekin, 5 lagin fabrikatu ziren proposatutako
metodoa esperimentalki balioztatzeko. Lagin hauek aztertu ostean, egiaztatu zen posiblea dela akats
gabeko IN738LC materiala LPBF teknologiaren bidez fabrikatzea. Beraz, lan honetan frogatu da
IN738LC superaleazioak pitzadurarako sentikortasun handia izan arren, posible dela LPBF
teknologiaren bidez laginak fabrikatzea akatsik gabe RSM-k lortutako prozesu-parametro egokiak
erabiliz.
5. Eskerrak
Lan hau Qualyfam proiektuaren barruan burutu da, KK-2020/00042 espediente zenbakia duena..
Proiektu honek Elkartek Programaren finantziazioa jaso du, zeina Eusko JaurlaritzakoEkonomiaren
Garapeneta Lehiakortasun Saileko parte den.
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Gako-hitzak: hozte-konformala, laser cladding, konformazio-herraminta.
Laburpena. Diseinu industrialean ohikoa da propietate desberdinak dituzten materialen
konbinazioa. Hozte-zirkuitoak dituzten konformazio-erreminten kasuan, esaterako, komenigarria da
material konbinazio egokia erabiltzea: zailtasun eta eroankortasun termiko handiko nukleo bat,
higadurarekiko oso erresistentea den gainazal bat eta korrosioarekiko erresistentea den hoztezirkuituen barne gainazal bat. Zaila izan ohi da eroankortasuna, higadura eta korrosioa teknologia
konbentzionalen bitartez konbinatzea. Horren aurrean, alternatiba moduan agertzen dira propietateen
konbinazio hau lortzea ahalbidetzen duten fabrikazio-prozesu ez-konbentzionalak. Artikulu honetan
laser bidezko jalkipen zuzena edo laser cladding bidezko teknologiaren adibide bat aurkezten da.
Teknika hori erabiltzen da larruazalpeko hozte-zirkuitu sistema fabrikatzeko. Horretarako, AISI 316L
altzairu herdoilgaitzezko xaflak erabiltzen dira, zailtasun handiko 1.2311 erreminta-altzairuzko
oinarri batean integratzeko eta higadurarekiko erresistentzia handia daukan 1.2344 altzairuarekin
estaltzeko.
1. Sarrera
Sektore desberdinetako osagaiak ekoizteko tenperatura altuko fabrikazio prozesuak erabiltzen
direnean, erreminten hozte zikloak garrantzitsuak izan ohi dira kalitatezko piezak ekoizteko1,
fabrikazio-zikloaren denboraren % 50etik % 80ra kontsumitzen duelarik. Mekanizazio bidez
eraikitako hozte-kanal konbentzionalak zuzenak izan ohi dira, erremintaren geometriara egokitu
ordez eta hori dela eta, berauekin ekoiztutako piezek ez dute hozketa uniformea izaten eta errefuskuota handiagoetara eramaten du.
Hozte-kanalek piezaren ingurua/profila jarraitzen dutenean, hozte uniformeagoa lortzen da
piezaren hozte zikloa murriztuz2-4 . Hozte-konformala deitzen zaio teknika honi. Azken urteetako
fabrikazio gehigarrizko teknologia ezberdinen garapenak hozte-konformaldun erremintak eraikitzeko
aukera paregabea eskaintzen du. Teknologia hauen artean, hautazko laser bidezko urtzea (SLM Selective Laser Melting) da hozte-konformaldun moldeak ekoizteko fabrikazio teknikarik
nabarmenena eta hozte-kanal konplexuak ekoizteko aukera ematen du5.
Artikulu honetan, aldiz, laser bidezko jalkipen zuzena edo laser cladding bidezko teknologiaren
adibide bat aurkezten da. Teknika hori erabiltzen da larruazalpeko hozte-zirkuitu sistema
fabrikatzeko. Horretarako, AISI 316L altzairu herdoilgaitzezko xaflak erabiltzen dira, zailtasun
handiko 1.2311 erreminta-altzairuzko oinarri batean integratzeko eta higadurarekiko erresistentzia
handia daukan 1.2344 altzairuarekin estaltzeko.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Estaldurarako materiala eta substratu-materiala (erreminta) hautatzeko, eroankortasun termiko eta
bateragarritasun kimikoari buruzko eskakizunak betetzea bilatu dugu.
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Trokelaren oinarrirako aukeratutako erreminta-altzairua 1.2311-a da. Plastiko-moldetarako
erabiltzen den materiala izanik, makinagarritasun ona eta eroankortasun termiko handia ditu.
Hozte-kanalen biziraupen-tasa estalki-xaflen lodieraren arabera aztertzeko helburuarekin,
trokelaren oinarri moduan erabiliko den 100 x 80 x 15 mm-ko lagin bat mekanizatu dugu, eta bertan
artekak mekanizatu ditugu lodiera desberdineko AISI 316L altzairuz egindako estalki xaflak bertan
egokitzeko (ikus 1. irudia).
Matrize gisa erabilitako laginean diametro bereko hozte gainazal erdi zilindrikoak mekanizatu
ditugu. Proba-kanal guztiak zuzenak dira eta kanalaren gaineko itxiera-pletinak finkatzeko estutzepletinak erabili ditugu.
Larruazalpeko hozte-kanalak eraikitzeko, korrosioarekiko erresistentzia handiko AISI 316L
altzairu herdoilgaitz austenitikoa hautatu dugu. Horretarako, lodiera desberdineko (0,5 mm, 1 mm,
2,5 mm eta 3 mm) AISI 316L-ko xaflak hautatu dira. Horiek trokelaren oinarrian mekanizatutako
hodi erdizirkularren estalki gisa balio dute.
Hautaketa egin ondoren, lodiera desberdineko xaflak fabrikatu dira, eta probeta lau edo substratu
gisa erabili dira. Bertan, lehen ekarpen-probak egin dira, alde batetik, ekarpenaren ondoren xaflaren
osotasuna bermatuko duen gutxieneko lodiera ezartzeko, eta, bestetik, hozte-kanalen azken zigilatzea
kaltetu dezaketen xaflaren distortsioak minimizatzeko.
Azkenik, estalduran erabiliko den ekarpen-materialerako, 1.2344 lan beroetarako erremintaaltzairua hautatu da.

1. irudia. Artekak eta kanalak fabrikatzeko eskema. Urdinez AISI 316L-rekin egindako estalki-xaflak
eta grisez 1.2311 trokel oinarria.

2. 2. Metodo esperimentala
Kanalak estaltzeko IPG konpainiaren 2 kW-ko zuntz-laserra erabili da, 0,6 mm-ko diametrodun
zuntz optiko bidez lan-eremura bideratzen dena, non laser izpiak 6 ardatzeko robot batean loturiko
laser burua zeharkatzen duen. Laser buru honek optika ezberdinak dauzka laser izpiaren diametroa
2,7 mm-koa bilakatzen duelarik lan-planoan. Bestalde, laser buruak hauts metalikoa garraiatzeko hiru
kanal zentrukide dauzka laser izpia igarotzen den zuloaren inguruan kokatuak eta elkarrekiko
distantziakideak. Argona izan da garraio- eta babes-gasa.
Parametroak doitu eta proba-errore laginketa egin ondoren, hiru etapatan lan egitea erabaki dugu:
1- Estalki-xaflen ertzetan estankotasun-itxiturak sortzea.
2- Estalki-koltxoi geruza bat sortzea xaflak ez zulatzeko.
3- Gainazalaren estaldura masiboa.
Lehenengo etapa 1,5 kW-ko potentziarekin egin da, 20 mm/s-ko abiadura, hautsaren emaria 10
g/min-koa eta eraso angelua 75º-koa (ikus 2. irudia ezkerrean) izanik.
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Bigarren etapan 0,8 kW-ko potentzia erabili da, 20 mm/s-ko abiadura, 10 g/min-ko hauts emaria,
1 mm-ko gainjartzea, guztira 3 geruzako estalki geruza sortuz (ikus 2. eskuineko irudia).

2. irudia. Ezkerra; 1. Etapa ertzen itxiera. Eskuma; 2. Etapa estalki-koltxoi geruzaren sortzea.

Hirugarren etaparen doikuntza errazagoa da, laginak 1.2344 (ikus 3. irudia) materialarekin estaltze
estandarreko baldintzak jasateko egokituak baitaude. Etapa horretan 1,2 kW-ko potentzia, 15 mm/sko abiadura eta 10 g/min-ko hauts-emaria erabili ditugu. Guztira 1 mm-ko 6 geruza gainjarri ditugu,
geruza bakoitzean sigi-saga itxurako ibilbidea jarraituaz eta geruza batetik bestera ibilbidearen
norabidea 90º biratuaz (ikus 3. irudia).

3. irudia. Etapa 3, gainazalaren estaldura masiboa.

Fabrikatutako laginen integritatea aztertzeko, CT 450kV trinkotutako YXLON-en X izpien
tomografia bidezko ikuskapena egin da, eta, horrela, atalik kritikoena hautatu da analisi
metalografikoa egiteko.
Behin, atal kritikoa hautatuta, eta sortutako hozte-hodien kalitatea zehazteko, karakterizazio
metalografikoa eta gogortasun-kontrola egin dira hainbat zonaldetan, porositatea, itsaspena,
deformazioak edo estaltze prozesuan xafletan eragindako kalte termikoa bezalako alderdiak aztertu
ahal izateko.
3. Emaitzak eta eztabaida
Lortutako emaitzaren ikuskapen bisualean estalitako laginaren gainazalean osotasuna oso ona dela
ikusi dugu (ikus 4. irudia, goian ezkerrean). Ez dugu pitzadura, poro edo akats esanguratsurik ikusi,
nahiz eta dimentsionalki aldakortasuna aurkitu dugun kaparen altueran eta deformazio termikoan,
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altzairu herdoilgaitzezko xaflen zati batean. Aipatutako, bi alderdiak laginari egindako azterketa
tomografiako orokorrean ere ikusi ditugu (ikus 4. irudia, eskuinaldean). Hala ere, tomografiaren 3D
solidoaren analisiak barne saneamendu osatugabea erakusten du. Horrek laginean aztertutako
planorik kaltetuena hautatzea ahalbidetu du (ikus 4. irudia, behealdean).

4. irudia. Goian: Ezkerrean trokel laginean ekoiztutako hozte kanalak.Eskuman laginaren tomografia
azterketa. Behean: Ezkerrean tomografia bidez aukeratu eta identifikatutako eremua moztuta. Eskuman
osotasun txarrena (kritikoa) duen planoa X izpien bidez hautemandako sekzioa.

Loturen osotasuna xehetasunez aztertzen da lagin metalografikoaren bidez (ikus 5. irudia).
Horretarako, ikuskatu beharreko azalera lixatu eta leundu egiten da. Azkenik, laginaren mikroegitura
Nital 4 erreaktiboaz erasoz geratzen da agerian, eta ikuskapena Leica MEF4 mikroskopio
optikoarekin egiten da.
Emaitzak onak izan dira kasu guztietan, 2,5 mm-ko lodierako xafla-tapan izan ezik. Lodiera hori
ez da muga-baldintzatzat hartzen, eta izandako arazoak xaflak ainguratzeko sistemak duen kokatzekontrolaren mugekin daude lotuta. Oro har, xafla finen emaitzak askoz hobeak izan dira; izan ere,
estaldura-materiala sartzeak porositate txikia eta tamaina txikiko fusio-gabezia eragin ditu.

Lodiera = 0,5 mm
Lodiera = 1 mm
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Lodiera = 2,5 mm

Lodiera = 3 mm

5. irudia. Hozte-kanaletako loturen integritate azterketak.

Era berean, zirkuituaren erdiguneko gogortasuna egiaztatu dugu, material solidoan onartzen diren
eremuak baino motelago hoztu beharko liratekeenak (ikus 6. Irudia). Hipotesi kontrastea egin dugu
hozte kanaletako hainbat arloren artean, alde nabarmenak zeuden ala ez ebaluatzeko, eta horrelako
desberdintasunik ez dagoela ondorioztatu dugu.

6. irudia. Hozte kanalen loturen integritatea azterketa.

4. Ondorioak
Lortutako emaitzen arabera, frogatu dugu posible dela AISI 316L altzairuzko xafla-tapa lauak
dituzten hozte-kanalak fabrikatzea 1.2311 oinarri batean, beheko hozte gainazaleko zirkuitu erdi
zilindrikoekin, laser estaldura teknologia erabiliz.
Laginen integritate edo osotasunaren aldetik emaitza onenak erakusten dituzten laginak 0,5 eta 1,0
mm-ko lodierako AISI 316L xaflarekin egindako laginak direla ondorioztatu dugu. Hori dela eta, 0,5
mm-ko lodiera duen xafla / hodiarena da laser bidezko estaldurak egitean gutxieneko lodiera.
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Gako-hitzak: kode librea, Python, FORTRAN, FFT, elementu finituen metodoa (FEM).
Laburpena. Portaera mekanikoa simulatzen duen programa bat garatu da Python lengoaian,
erreferentziako programa bat moldatuz. Fourier-en transformazioetan oinarritutako formulazioa
jarraitu da sistemaren egonkortasun-baldintza kalkulatzeko, elementu finituen metodoaren ordez.
Honi esker, mugalde-baldintza periodikodun problemak modu efizientean ebatzi daitezke.
Aztertutako materiala perlita izan da. J. Alkortak et. al. sortutako material modeloa FORTRAN
lengoaian idatzi da, eta Python-en erabili, NumPy moduluko f2py funtzioaren bidez. Emaitzak
ABAQUS-ek (elementu finituen programa batek) simulatutako datuekin alderatu dira. Garatutako
programaren abantaila nagusiak honakoak dira: kode librea (dohainekoa) da, Python-en abantailak
(artxiboak irakurri eta idazteko azkartasuna, programa askorekin duen bateragarritasuna) eta
FORTRAN-enak (kalkulu azkartasuna) bateratzen ditu, eta sistema desberdinekin lan egin dezan
erraz moldatu daiteke (materialaren portaera, mugalde-baldintzak ezartzeko modua, etab.).
1. Sarrera
Materialen portaera ondo ezagutzea oinarrizkoa da. Material baten propietateek ezartzen dute zein
aplikaziotarako den erabilgarri eta, beraz, kasu bakoitzean material egokia erabili ahal izateko
beharrezkoa da egoera horretan izango duen portaera aurresatea. Erreminta konputazionalak bereziki
egokiak dira honelako analisiak egiteko: simulazioen bidez ez da materialik erabili behar eta,
orokorrean, errazagoa da kasu desberdinak ordenagailu bidez aztertzea, lan esperimentalaren aldean.
Ingeniaritza arloan Elementu Finituen Metodoa (Finite Element Method, FEM) maiz erabiltzen da
simulazioak burutzeko. Labur esanda, sistema handi edo/eta konplexu bat zati (elementu) txikiago
ugaritan zatitzean datza, eta sistema osoaren eboluzioa elementu bakoitzaren portaeratik aztertzean.
FEM bidezko analisia burutzen duen programa komertzial bat ABAQUS da, lan honetan erreferentzia
gisa hartu dena. Honelako programak erabiltzeak abantaila asko dakartza: elementu finituen bidezko
analisia 1940ko hamarkadan hasi zenez garatzen1, denbora luzea izan dute metodoak garatu eta
hobetzeko. ABAQUS-en kasuan, erabiltzailearentzat aukera ugari eskaintzen ditu, ordenagailuz
lagundutako diseinurako modulutik emaitzak irudikatzeko aukeraraino, erdibideko pausu guztiak
(materialaren definizioa, sistemaren partizioa zehaztea, etab.) barne. Hala ere, eragozpen batzuk ere
aurki daitezke. Mugatzaileena softwarearen izaera komertziala da, hau da, erabili ahal izateko dirua
inbertitu behar izatea. Honek bereziki mugatzen du simulazioak paraleloan egiteko ahalmena: CPU
gehiago erabili ahal izateko, lizentzia gehiago erabili behar dira. Gainera, FEM-en oinarritutako
algoritmoak ez dira bereziki efizienteak mugalde-baldintza periodikoekin lan egiterako orduan.
Desabantaila hauen ondorioz, Fourier-en transformazioetan oinarritutako metodoak aztertu eta
kode librean inplementatu2,3 dira. Funtzio periodikoekin lan egiteko prest daudenez, mugaldebaldintza periodikoen ebazpena efizientea da. Gainera, erabilerarako eskuragarri dauden Fourier-en
Transformazio Azkarreko (Fast Fourier Transform, FFT) algoritmoei esker, kalkulu hauek bizkor
burutu daitezke. Ondorengo ataletan, erabili den metodoaren formulazioa deskribatuko da,
erreferentziako materiala nola egokitu den azaldu, eta programaren emaitzak ABAQUS-ek
emandakoekin alderatu. Erabilitako materiala perlita deskribatzen duen modelo bat da4, baina
programak edozein portaera-modelo erabili dezake, ebazpen metodoa orokorra baita.
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2. Fourier-en transformazio bidezko portaera mekanikoa ebazteko metodoa
Lehenik eta behin, erreferentziako 2 eta 3 artikuluetan deskribatutako metodoa laburbilduko da.
Metodoaren helburua egonkortasun-baldintza ebaztea da, honakoa:
∇ ∙ 𝐏T =

𝜕𝑃𝑖𝑗
𝜕𝑋𝑗

= 0.

(1)

Aurreko ekuazioko P Piola-ren eta Kirchoff-en lehenengo tentsorea da, zeinak sistema deformatu
batean aplikatutako indarrak hasierako (deformatu gabeko) sistemako gainazal elementuekin
erlazionatzen dituen, ondorengo definizioa jarraituz:
d𝐟 = 𝛔 ∙ 𝐧 d𝑠 = 𝐏 ∙ 𝐍 d𝑆 → 𝐏 = det[𝐅] 𝐅 −1 𝛔, non 𝛔 Cauchy-ren tentsio tentsorea den.

(2)

Gainera, aldaketa txikiak deformazio gradientearekin (𝛿𝐅) erlazio lineala dutela suposatuko da, 𝐊
tentsore elastikoaren proportzionala. Materialaren araberakoa da, portaera modeloan kalkulatutakoa:
𝛿𝐏 T = 𝐊: δ𝐅 T .

(3)

Egonkortasun-baldintza hau era integralean berridatziko da, ondorengo aldaketa matematikoen
bidez Fourier-en transformatuen menpe gelditu dadin:
∫Ω0 𝛿𝐱 ∙ (∇ ∙ 𝐏 𝑇 ) 𝑑Ω0 = ∫Ω0(∇𝛿𝐱)𝑇 : 𝐏 𝑇 𝑑Ω0 = 0 ,

(4)

Hemen, 𝛿𝒙 𝑑Ω0 eremuan periodikoa den edozein funtzio da. (4) ekuazioko ezkerreko aldetik
eskuinaldera pasatzeko, zatikako integrazioa erabili da, eta 𝛿𝐱-ren periodikotasuna dela-eta,
mugaldeko terminoaren balioa 0 izan da. ∇𝛿𝐱 deformazio gradiente infinitesimal baten itxurakoa
denez, 𝛿𝐅 deituko zaio hemendik aurrera.
Orain, konboluzio bidezko proiekzio-eragile bat definituko da, G delakoa. Honek, edozein Ã
tentsore baliokide proiektatuko du A tentsore fisikora, honela:
̃ )(𝐱) = ∫∞ 𝑮(𝐱 − 𝝉)𝑨
̃ (𝝉)𝑑𝝉 = 𝐀(x).
(𝐆 ∗ 𝐀
−∞

(5)

Proiekzio-eragile hau (4) ekuazioan sartuko da eta, ondoren, konboluzio-eragiketa elkarkorra eta
trukakorra dela kontuan izanda, P tentsorearengan aplikatuko da.
∫Ω0 𝛿𝐅 ∶ 𝐏 T 𝑑Ω0 = ∫Ω0(𝐆 ∗ 𝛿𝐅̃): 𝐏 T 𝑑Ω0 = ∫Ω0 𝛿𝐅̃ 𝑇 : (𝐆 ∗ 𝐏)𝑑Ω0 = 0.

(6)

Behin egonkortasun-baldintza moldatu dela, P tentsorea diskretizatuko da, honela berridatziz:
𝐏(𝑋) ≈ ∑𝑖 𝑁𝑖 (𝐗)𝑃𝑖 = 𝑁 𝑇 𝐏.

(7)

P tentsoreak i nodoan hartzen duen balioa da Pi, eta Ni forma funtzioak dira5. 𝛿𝑖𝑗 propietatea
betetzen dute, hau da, nodo bakoitzarekin lotutako forma funtzioak 1eko balioa du nodo horretan, eta
0 beste guztietan. Aldaketa hauek sartuta, (6) ekuazioaren itxura honakoa izango da:
𝛿𝐅̃ 𝑇 : ∫Ω 𝑁(𝐆 ∗ 𝐏)𝑑Ω0 = 0.

(8)

0
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Integraletik kanpo utzi da (4) ekuazioan sartutako funtzio periodikoa. Honek esan nahi du,
̃ 𝑇 = 0 soluzio tribiala ez
programak lortu behar duen soluzioa faktore honen independentea dela (𝛿𝑭
dena). (8) ekuazioko integrala batukari batekin hurbilduko da, eta Krönecker-en delta propietatea
aplikatu:
∫Ω0 𝑁(𝐆 ∗ 𝐏)𝑑Ω0 ≈ ∑𝑘 𝑁(𝐗 𝑘 )[𝐆 ∗ 𝐏](𝐗 k ) = [𝐆 ∗ 𝐏] = 0.

(9)

Azkeneko pauso honetan ikusiko da konboluzio-eragiketaren erabilera. Fourier-en transformazio
eragilea eta haren aurkakoa sartuko dira, eta konboluzioaren teorema aplikatuko da:
̂: Ϝ𝐏] = 0.
Ϝ−1 Ϝ[𝐆 ∗ 𝐏] = Ϝ−1 [Ϝ𝐆: Ϝ𝐏] = Ϝ−1 [𝐆

(10)

Metodo honen abantaila (10) ekuazioan ikus daiteke: egonkortasun-baldintza moldatu da, egin
beharreko eragiketa bakarra Fourier-en transformazioa (eta haren aurkakoa) izan arte, era bizkorrean
̂ proiekzio-eragilearen forma
kalkulatu daitezkeenak libreki eskuragarri dauden Python moduluekin. 𝐆
2. erreferentzian ikusi daiteke. Berezitasun bat du: elementu-kopuru bikoitidun eta bakoitidun
sistemak era desberdinean lantzen ditu. Horren ondorioz, erreferentziako programaren bi bertsio
aurkitu daitezke, bakoitza kasu baterako.
3. Garapena
3.1 Programaren moldatzea
Programak egitura oso sinplea du. Lehenik, simulazioaren hasierako egoera definitzen da.
Horretarako, programa bat idatzi da MATLAB-en, ABAQUS-ek simulazio bat egiteko behar dituen
fitxategiak sortzen dituena, eta baita kalkulu-elementu bakoitzari dagokion materialaren propietateak
(perlitaren portaera simulatzen denez, perlita karakterizatzen duten ferrita eta zementita xaflen lodiera
eta haien orientazioa, beste batzuen artean) .mat formatuko fitxategi batean idatzi ere. Pauso hau
Python erabiliz ere burutu daiteke, prozesu guztia kode librean egin nahi edo behar bada. Fitxategiak
Python-en erabili ahal izateko, SciPy modulua erabili da. Ondoren, pauso bakoitzean mugaldebaldintzak ezartzen dira, ezagunak diren deformazio-egoeretatik, (3) eta (9) ekuazioak erabiliz.
Sistema osoaren egonkortasuna iteratiboki bilatzen da, Newton-Raphson metodoaren bidez.
Aldiune bakoitzean, oreka-konfigurazioa aurkitu ondoren, materialaren egoera eguneratzen da.
Horretarako, perlitaren portaera definitzen duen FORTRAN subrutina egokitu behar izan da, eta
NumPy moduluko f2py funtzioaren bidez Python programan erabili. ABAQUS-en erabiltzen diren
(User MATerial, UMAT) subrutina guztiek egitura berdintsua dutenez, Python programa prest dago
beste edozein definizio erabiltzeko materialaren portaerarentzat, UMAT batean idatzita badago.
Noski, Python-en bertan ere idatzi daiteke beste portaera modelo bat, eta era tribialean inplementatu
daiteke horren erabilera.
̂ proiekzio-eragilea
Aldaketa hauetaz gain, hobekuntza batzuk ere gehitu zaizkio: (10) ekuazioko 𝐆
desberdina denez elementu-kopuru bakoiti edo bikoitiko kasuetan, bi aukerak programa berean landu
ahal izateko aldaketak egin dira. Horretaz gain, FFT eragiketak egiteko modulua aldatu da.
Erreferentziako programak NumPy paketean datozen funtzioak erabiltzen ditu, eta horien ordez
PyFFTW modulua erabil dezan moldatu da programa. PyFFTW modulua aukeratu da, C lengoaian
idatzitako FFTW paketearen Python adaptazioa. Bizkorragoa izateaz gain, kalkuluak paralelizatzeko
aukera ematen du.
Azkenik, emaitzak irudikatu ahal izateko, ParaView doako data-analisi eta bisualizaziorako
aplikazioa erabili da, oinarritzat VTK bisualizazio- eta prozesatze-programa duena. .vtk formatuko
fitxategi bat sortu da pyevtk modulua erabiliz, kalkulu-elementu bakoitzeko propietateak dituenak.
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3.2. Simulazioak
Atal honetan, burututako simulazioak deskribatuko dira. Aztertu diren sistemak 1 luzerako aldeak
dituzten kuboak dira, mugalde-baldintza periodikoak ezarrita aurpegi paralelo bikoteetan. Partizio
desberdinak egin dira: 113 elementurekin, 123 eta 323 . Aipatzekoa da, ABAQUS-ek elementu bezala
definitzen duena, Python programan puntu bat soilik dela eta, ondorioz, partizioak ikusteko orduan
itxura desberdina dutela. Hurrengo irudian, simulazio baten hasierako egoera ikus daiteke, zeinetan
tentsio baliokidearen kolore-mapa erakusten den, honela definitzen dena:
3

𝜎𝑒 = √2 𝑠𝑖𝑗 𝑠𝑖𝑗 , non 𝑠𝑖𝑗 tentsio desbideratzaileen tentsorearen osagaiak diren.

(11)

1. irudia. Sistemaren hasierako konfigurazioa, alde bakoitzak 12 elementu dituen kasurako, tentsio
baliokidearen balioak adieraziz. Ezkerraldean, ABAQUS-en eta eskuinaldean, ParaView software askean.

Sistemari ezarri zaion deformazioa zizailadura sinple bat izan da. Y=1 baldintzak definitzen duen
aurpegia X norabidean desplazatu da, Y=0 betetzen duena finko mantendu den bitartean.
Dagokion deformazio matrizea honakoa da:
1 0.5 0
𝐅 = (0 1 0) .
0 0 1

(12)

Hiru sistemei (partizio-maila desberdinekoak) dagozkien simulazioak burutu dira, hiru
programetan: alde batetik, ABAQUS-en, erreferentziako emaitzak izateko eta, beste aldetik, Pythonen idatzitako programaren bi bertsiotan, NumPy paketeko FFT funtzioak erabiltzen dituena, eta
PyFFTW modulua erabiltzen duena. NumPy-ko FFT funtzioek paralelizazioa onartzen ez duten arren,
beste bi kasuetan simulazioak CPU bakarrarekin eta 4 CPU erabiliz burutu dira.
1. taula. Simulazio denborak programa desberdinetan, segundutan, hainbat paralelizazio-baldintzarekin.
Simulazio Denbora (s)
𝟏𝟏𝟑 Elementu 𝟏𝟐𝟑 Elementu 𝟑𝟐𝟑 Elementu 𝟏𝟏𝟑 Elementu 𝟏𝟐𝟑 Elementu 𝟑𝟐𝟑 Elementu
CPU 1
CPU 1
CPU 1
4 CPU
4 CPU
4 CPU
ABAQUS
495
619
34091
360
398
9972
NumPy
850
940
32666
PyFFTW
611
679
25365
490
570
18989

Aurreko taulan, simulazio bakoitzak behar izan duen kalkulu-denbora adierazi da.
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Amaierako konfigurazioa ikus daiteke 2. irudian, 32 × 32 × 32 elementuko sistemarako,
ABAQUS-en eta ParaView-n bisualizatuta. Berriro ere, tentsio baliokidea erakusten duen koloremapa erabiliz.

2. irudia. Sistemaren amaierako konfigurazioa, alde bakoitzak 32 elementu dituen kasurako, tentsio
baliokidearen balioak adieraziz. Ezkerraldean, ABAQUS-en eta eskuinaldean, ParaView software askean.

4. Emaitzak eta ondorioak
Garatutako programaren kalkuluen zehaztasuna ikusteko, ABAQUS-en eta Python programaren
simulazioetako tentsio baliokidearen balioak alderatu dira, partizioaren puntu guztietan, eta
desberdintasunen balio erlatiboen histogramak irudikatu dira:

3. irudia. ABAQUS-en eta Python programan kalkulatutako tentsio baliokideen arteko desberdintasuna,
ehunekoetan, simulazioen bi aldiune desberdinetan, zutabe urdinez adierazita. Puntu beltza batezbesteko
desberdintasuna da.

Ikus daitekeen moduan, % 5-eko batezbesteko desberdintasuna dago bi programen emaitzen
artean. Hasieran banaketa nahiko estua dago batezbestekoaren inguruan, eta deformazioa handitu
ahala zabaldu egiten da, banaketaren gailurraren posizioak aldaketa handirik erakutsi gabe. Joera oso
berdintsua adierazten dute beste bi sistemek, 113 elementukoak eta 123 elementukoak. 4. irudian ikus
daiteke kalkulatutako balioen diferentzien histograma deformazio txikirako 113 elementuko
sisteman, eta aurpegiaren desplazamendu handiago baterako beste sistemarena:
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4. irudia. ABAQUS-en eta Python programan kalkulatutako tentsio baliokideen arteko desberdintasuna,
simulazioen bi aldiune desberdinetan, 113 (ezkerraldean) eta 123 (eskuinaldean) sistemetarako.

Elementu-kopurua txikiagoa denez, histogramen itxura ez da hain leuna, baina ikusi daiteke joera
berbera dela: hasieran banaketa zorrotza dago % 5eko diferentzia inguruan, eta simulazioak aurrera
egiten duen heinean banaketa zabaltzen da, batezbestekoa aldatu gabe. Simulazio guztietan ageri den
ehuneko bosteko alde sistematikoa aipagarria da. Desbideraketa hau kenduta, emaitzak oso egokiak
direla uste da. Desberdintasun hauek hobetzeko, Newton-Raphson prozesuan tolerantzia aldaketak
egitea pentsatu da, eta deformazio kasu desberdinak aztertzea, balioak aldatzen diren ala ez ikusteko.
Kalkulu-denboren konparaketari dagokionez (1. Taula), ikusi daiteke sistema txikietarako
ABAQUS softwarea bizkorragoa dela, baina elementu-kopurua handitzean FFT bidezko algoritmoek
denbora gutxiago behar dutela kalkuluak burutzeko. Paralelizazio aldetik, ABAQUS-en eragin
handiagoa du CPU kopurua handitzeak, PyFFTW erabiltzen duen programaren bertsioaren aldean.
Kontuan izan behar da, ABAQUS-ek prozesu guztiak paralelizatzen dituela, eta Python programak
FFT kalkulua soilik, hau da, materialaren propietateei dagokion kalkulua eta beste eragiketak oraindik
seriean betetzen dituela. Azkenik, argi gelditu da PyFFTW modulua NumPy-ren inplementazioa
baina efizienteagoa dela eta, gainera, paralelizatzeko aukera ematen duenez, orokorrean erreminta
hobea.
5. Eskerrak
Eskerrak ematen zaizkio Bekaert enpresa belgiarrari, lan hau finantziatzeagatik.
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Gako-hitzak: zeparen eredu aurresalea, sentsore birtualak, arku elektrikodun labea, ikasketa
automatikoa
Laburpena. Altzairugintzan, zenbait parametro ekipamendu fisikoa erabiliz online neurtzea zail
izaten da sarritan prozesuaren ezaugarriak direla eta. Kasu hauetan, sentsore birtualak, online
herramintak hainbat aldagai aurreikusteko balio dutenak, erabiltzen dira zeinak garrantzitsuak diren
kalitatearen kontrolerako. Online neurri horiek, monitorizatzeko errazagoak diren beste aldagai
batzuk erabiliz lortzen dira. Ikerketa honetan, bi sentsore birtual garatzen dira zepa kantitatea
aurreikusteko arku elektrikodun labe batean. Emaitzek erakusten dute eredu aurresaleak simulatutako
datuetan hobeto doitzen direla datu errealetan baino.
1. Sarrera
Industria sektorean eta industria prozesu tradizionaletan, altzairugintzan kasu, geroz eta elementu
gehiago digitalizatzen dira. Datuen erabilgarritasuna goruntz doan honetan, maiz zail izaten da datu
hauek egituratu, prozesatu eta biltzea, are gehiago datuetatik baliagarria izango den informazioa
ateratzea. Testuinguru honetan, industria prozesuaren eraginkortasuna garrantzi handikoa da bereziki
aztarna ekologikoa murrizteko, beti ere produktibitate eskakizunak mantenduz.
Altzairuaren produkzioaren optimizazioa teknologia berriak aplikatzeko joera hartzen ari da, hala
nola automatizazioa, konektagarritasuna, digitalizazioa eta adimen artifiziala, prozesu hauek
eraginkorrago egiteko asmoz. Teknologia horietako bat eredu fisiko eta datu bidezko ereduen
konbinazioa da. Hain zuzen honek, paper garrantzitsua jokatuko du altzairugintzaren digitalizazioan.
Sentsore birtualak, online herramintak dira hainbat aldagai aurreikusteko balio dutenak. Aldagai
horiek eginkizun garrantzitsu bat dute industria prozesuaren kalitatearen kontrolean. Industria
prozesu batzuetan, aldagai batzuk online neurtzea zail izaten da muga tekniko eta ekonomikoak
medio 1,2. Arazo hauen konponbidea sentsore birtualen eskutik dator, zeinak estimazio egonkor eta
fidagarria ematen duten. Teknologia horien aplikazioak hainbat eremutan aurki daitezke esaterako
online aurreikuspenean, prozesuaren monitorizazioan, akatsen hautematean eta kalitatearen
kontrolean.
Arku eletrikodun labe bidezko altzairuaren produkzioak energia kantitate handia kontsumitzen
duenez, labea eraginkorrago egitea lehentasun da altzairu enpresentzat. Prozesuaren ezaugarriak
direla eta ekipamendu fisikoa erabiliz online neurtzea oso zaila izaten da eta sentsore birtualak
alternatiba egokia dira horrelako ingurune neketsuetan. Arrazoi honengatik, hainbat ikerketa aurki
daitezke online neurri horiek estimatzen dituztenak monitorizatzea errazagoa den aldagaiak erabiliz.
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Energia elektrikoaren kontsumoa3,4 faktore garrantzitsuenetakoa da baita zeparen aparra5,6 ere zeina
faktore gakoa den kalitate eta produktibitaterako arko elektrikodun labearen prozesuan. Zepa
altzairuaren produkzioan sortzen den produktua da, hain zuzen urtutako altzairua zikinkeriatik
banatzen den unean sortzen dena.
Ikerketa lan honen helburua sentsore birtual bat erabiliz zeparen kantitatea aurreikusten duen eredu
bat sortzea da. Zeparen kantitatea, oso garrantzitsua den faktorea da prozesuaren eraginkortsunarekin
erlazionatuta dagoena. Horregatik, ikuspuntu ekonomikotik garrantzi handia hartzen du estimazio
bat edukitzeak urtze prozesua gertatu aurretik7,8.
Zeparen kantitatea aurresatea konplexua den zeregina da. Prozesuaren izaera dinamikoagatik
labetik ateratzen den zepa kopurua ez da nahikoa fidagarria, sortzen den kopurua baino gutxiago
ateratzen delako. Neurri fidagarria izateko aukera bakarra labea erabat husten dutenean gertatzen da,
astean behin. Hau dela eta, bi estrategia erabili dira zepa kantitatea aurresateko. Lehenak, aste oso
batean sortu den zepa kantitatea aurreikusten du, bigarrenak aldiz, zeparen konposiziotik
ondorioztatutako balioak aurreikusten ditu.
2. Arku elektrikodun labea
Altzairuaren produkzioa bi fasetan banatzen da: lehen eta bigarren metalurgia. Lehen metalurgian,
material brutoa (burdina minerala edo txatarra) altzairuan bihurtzen da. Bigarren metalurgian aleazioa
findu egiten da bere konposizio kimikoa doituz9.
Lehen metalurgia bi bide desberdinetatik lortzen da eta horietako bat da arko eletrikodun labea.
Prozesu honetan, birziklatutako altzairutik (ia %100-etik) produzitzen da altzairua eta eletrizitatea
erabiltzen da. Nahiz eta gaur egun altzairuaren %28 bakarrik produzitzen den arku eletrikodun
labeetan, bide hau oso esanguratsua da bere malgutasun eta iraunkortasunagatik 10: ekonomia
zirkularrari laguntzen zaio burdina minerala erabili beharrean ia %100 txatarra erabiltzen delako,
eletrizitatea erabiltzen du karbonoaren ordez industriaren deskarbonizazioari lagunduz11.
Arku elektrikodun labea normalean ontzi hondo batez osatzen da erregogor batez inguratzen dena
eta elektrodoen irekierarekin estaltzen dena. Grafito elektrodoak (hiru kasu honetan) korronte
alternoari konektatuta aurkitzen dira eta korronte elektrikoa sortzen dute beraien eta txatarraren
artean. Honakoa lortzeko, transformadore batera konektatzen dira korronte eta tentsio egokiak lortu
eta arku elektrikoa pizteko. Labeak irekiera desberdinak ditu bertatik altzairu likidoa eta zepa
ateratzeko, karea gehitzeko eta oxigenoa, gasa eta karbonoa injektatzeko12. Prozesua ondorengo
urrats hauetaz osatzen da: Lehenik txatarraren zati bat labean sartzen da edukiontzi erraldoi bat
erabiliz (honako ikerketan edukiontzia 50 eta 90 tona artean kargatzen da). Labea itxi egiten da eta
txatarra partzialki urtzen da elektrodoen bidez bolumena murriztuz eta horrela labean tokia utziz.
Ondoren, labea berriz irekitzen da gainontzeko txatarra edukiontzi bidez sartzeko eta labea itxitakoan
txatarra erabat urtzen da. Prozesu honek ordubete inguruko iraupena izaten du nahiz eta batzuetan
aldakuntza txikiak gertatzen diren prozesuaren iraupenean. Gehigarrien zati bat, hala nola karea,
edukiontzi bakoitzean gehitzen da eta beste zati bat prozesuaren azken unean gehitzen da oxigenoa,
gasa eta karbonoa injektatzen direnean. Txatarraren aukeraketa desiratzen den bukaerako altzairuaren
konposizioaren arabera egiten da, hondakinen konposizioa kontrolatzeko.
Iragazketa bakoitzean sortzen den zepa kantitatea prozesuko parametro kritikoenetako bat da eta
kontrolpean mantentzea komeni da. Zepa labetik ateratzen da zepa-edukiontzi bat erabiliz ondoren
neurtua izateko. Iragazketa bakoitzean zepa labetik ateratzen da, baina zepa kantitate bat beti geratu
daiteke labearen barruan atera gabe.
1. taulak ikerketa honetan aintzakotzat hartu diren aldagai aurresaleak erakusten ditu aldagai taldetan
banatuta, talde bakoitzari dagokion aldagai kopurua erakutsiz. Gainerakoak taldean honako aldagaiak
aurkitzen dira: labearen hondoaren erabilerak, zein labearen erregogor erabili den, tapoi porotsua
erabili den edo ez eta asteko zein egun den. Labearen hondoa bi astez behin konpontzen da eta
hilabetean behin aldatu egiten da. Labearen hondoa aldatzen den bakoitzean aldagai hau zerora
hasieratzen da. Labearen erregogorrari dagokienez, bi erregogor desberdin erabiltzen dira arku
elektrikodun labearen prozesuan. Batzuetan, tapoi porotsuak erabiltzen dira argona sartu eta horrela
221

erreakzio kimikoak errazteko. Prozesua zikloetan antolatzen da non ziklo bat aste bati dagokion.
Astearen bukaeran labea hustu eta garbitu egiten da eta denbora tarte bat pasatzen da ziklo bat bukatu
eta hurrengoa hasi bitartean.
1. taula. Aldagai aurresaleak aldagai taldetan banatuta non talde bakoitzeko aldagai kopurua erakusten den.

Aldagai taldea

Aldagai kopurua

Injektatze moduluak

12

Gehigarriak

5

Txatarra (1 edukiontzia)

12

Txatarra (2 edukiontzia)

11

Gainerakoak

4

3. Eredu aurresaleen garapena
Zepa aurresatea helburu duen problema, erregresioko problema bezala ikus daiteke non aldagai
aurresaleak arku elektrokodun labearen prozesua deskribatzen duten aldagaiak diren. Proposatzen
den ikasketa automatikoko estrategiak lehenik datuak hautatzen ditu eta ondoren aldagai aurresaleak
aukeratu. Eredu aurresaleari bi ikuspuntu desberdinetatik ekiten zaio: 1) asteroko zepa kantitatearen
eredu aurresalea; 2) iragazketa bakoitzean simulatutako zeparen eredu aurresalea.
3.1. Datuen prozesamentua
Ikasketa automatikoko algoritmoek erlazioak eraikitzen dituzte aldagai aurresale eta azaldu nahi
den aldagaiaren artean. Ereduak sortzen hasi aurretik ordea, datuen prozesamentua egitea izaten da
ohikoena. Kasu honetan, datuen prozesamentua, iragazketa batzuk analisitik kanpora uztearekin egon
da lotuta. Datuen instantzia bat iragazketa bati dagokio. Batetik, iragazketa batzuk kanpoan uzteko
erabakia prozesuan aditua den pertsona baten laguntzarekin gauzatu da. Bestetik, analisi estatistikoa
erabili da iragazketa batzuk kanpoan uzteko. Zehazki, injektatze moduluek eta gehigarriek hartu
ditzaketen tarteak ondoko ekuazioaren bidez kalkulatu dira (1. Ekuazioa).
min=μ - d x σ,

max=μ + d x σ .

(1)

non μ aldagaiaren batez bestekoa den, σ desbideratze estandarra eta d = 2.
2. taula. Aldagaien baimendutako tarteak irahgazketak kanpoan uzteko erabili direnak .

Aldagaia

Minimoa

Maximoa

Txatarra (2 edukiontziak)

135000

150000
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Tenperatura

1600

1700

Labearen hondoaren
erabilerak

0

600

Kontsumo elektrikoa

50000

80000

2. taulak aldagaien tarteak erakusten ditu, tarte horietatik kanpoko balioak dituzten iragazketan
prozesuaren anomaliak direla kontsiderantzen da. Kontuan izan, tenperatura eta kontsumo elektrikoa
bezalako aldagaiak kontsideratu ditugula baina hauek ez ditugula 2. Atalean aipatu. Honen atzean
dagoen arrazoia informazio baliagarria ematen diguten arren iragazketa gertatu aurretik beraien balioa
ezezaguna dela da.
3.2. Ereduen balioztapena
Entrenamendu eta froga multzoak definitzeko erabiliko den teknika balioztapen gurutzatua izango
da, hain zuzen k iteraziodun balioztapen gurutzatua. k iteraziodun balioztapen gurutzatuan, D datu
multzoa k azpimultzotan (iterazioak) banatzen da ausaz D1, D2, …, Dk. Azpimultzoak entrenatu eta
frogatzeko erabiltzen dira k aldiz; aldi bakoitzean t ∈ {1,...,k} eredu bat entrenatzen da D \ Dt
erabiliz eta Dt erabiltzen da frogatzeko. Kanpoan bat utzi balioztapen gurutzatua k iteraziodun
balioztatze gurutzatuaren kasu partikular bat da N=k denerako, N behaketa kopurua izanik.
Batez besteko errore absolutua (BEA) erabiliko da erroreak kalkulatzeko. Errore absolutuen batez
bestekoa neurtzen du. Izan bitez ŷ=(ŷ1,...,ŷN) aurresandako balioen bektorea eta y=(y1,...,yN)
behatutako balioen bektorea. BEA balioa 2. Ekuazioan erakutsi bezala kalkulatzen da.
BEA= 𝚺Ni=1|yi - ŷi| / N

(2)

BEA-ren interpretazio egokiago baterako normalizatutako BEA (NBEA) erabil dezakegu. NBEA,
BEA datuen balio maximoaren eta minimoaren arteko diferentziaz zatituz lortzen da. Azkenik,
mugatze koefizientea, R², erabiliko dugu. Koefiziente honek azaldu nahi den aldagairen bariantza
zein proportziotan azaltzen den adierazten du.
3.3. Ereduen garapena
Hainbat ikasketa automatikoko algoritmo aplikatzen dira, multzokako metodoak bezala ezagutzen
direnak. Ausazko basoak, multzokako ikasketen familiakoak, erabaki-zuhaitzak konbinatzen dituzte
aurresandako balioen bariantza gutxitzeko. Gradientearen indartze erregresorea multzokako metodo
bat da. Hasiera batean, lagin guztiak pisu berdina hartzen du eta erregresore ahul bat erabiltzen da
ikaste prozesurako. Iterazio bakoitzean laginaren banaketa eguneratzen joaten da.
3.3.1 Asteroko zepa kantitatearen eredu aurresalea
Atal honetan, sentsore birtual bat garatuko da astero sortzen den zepa kantitatea aurresateko.
Agertoki honetan, sortzen den zepa kantitatea eta neurtzen dena oso antzekoak dira, astean behin
labea guztiz husten delako. Analisi honetan, datuek 26 aste desberdinetako iragazketak dituzte eta
42 aldagai hartzen dira kontuan.
● Aldagai aurresaleak: asteroko bi edukiontzietako txatarra kopurua, asteroko gehigarri
kopurua, asteroko injektatutako moduluak, labearen zein erregogor erabili den, labearen
hondoaren erabilerak, asteroko iragazketa kopurua.
● Azaldu nahi den aldagaia: asteroko zepa kantitatea.
Aldagai gehienen kalkulua asteroko balioen batuketa bat eginez lortu dira. Aste berdinean egin
diren iragazketak erregogor berdinarekin gauzatu direnez, erabilitako erregogor hori kontsideratu da
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aste osorako. Labearen hondoaren erabilerari dagokionez, aste horretako balio maximoa hartu da.
Aste batean burutu diren iragazketa kopuruaren batez besteakoa μ=128.46 izan dan eta desbideratze
estandarra σ=14.44 koa.
Eredua sortzeko ausazko basoak erabili dira kanpoan bat utzi balioztapen gurutzatua teknikarekin,
lortutako errorea BEA = 118803 izan da. Kontuan izan, batez besteko hau asteroko kopuruen
diferentziekin kalkulatu dela. Aste batean egiten diren iragazketa kopuruen batez bestekoarekin
zatitzen badugu, iragazketa bakoitzaren BEA=924.82 koa da. Ondorengo irudian (ikus 1. irudia (a)),
ereduak aurreikusitako balioak eta barrio errealak agertzen dira. Balioak normalizatu egin dira [0,1]
tartera.

(a) asteroko neurriekin sortutako eredua.

(a) simulatutako datuekin sortutako eredua.

1. irudia. Aurresandako balioen eta balio errealen arteko konparaketa.

3.3.2 Simulatutako zepa kantitatearen eredu aurresalea
Atal honetan, sentsore birtual bat garatuko da iragazketa bakoitzean sortu den zepa kantitatea
aurresateko. Simulatutako zepa kantitatea erabiliko da eredua sortzeko neurtutakoaren ordez,
lehenago aipatu bezala, neurri fidagarria ez delako. Simulatutako zepa kantitatea 3. Ekuazioa erabiliz
kalkulatuko da.
zepakal = 100/ %CaO x (cc x %CaOcc x Rcc + cd x %CaOcd x Rcd +caa x %CaOcaa x Rcaa)

(3)

non cc, cd eta caa injektatutako kare mota desberdinak diren. %CaOcc cc-ko %CaO den eta Rcc
cc-ren eraginkortasuna den. Hau bera, estrapolatu daiteke cd eta caa kareetara.
Ondorengo aldagaiak hartu dira aintzakotzat eredua sortzerakoan:
● Aldagai aurresaleak: injekzio moduluetako aldagaiak, gehigarriak, bi edukiontzietako
txatarrak eta gainerakoak.
● Azaldu nahi den aldagaia: simulatutako zepa kantitatea, zepakal.
Eredua 387 iragazketekin eta 45 aldagaiekin ikasten da. Eredua sortzeko gradientearen indartze
erregresorea erabili da 5 iterazioko balioztapen gurutzatua erabiliz. Lortu diren erroreak BEA =
1302.67 eta R² = 0.7 izan dira. 2. irudia (b)k, ereduak aurreikusitako balioak eta barrio errealak
erakusten ditu. Balioak normalizatu egin dira [0,1] tartera.
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3. taula. Sortutako ereduen konparazioa NBEA erabiliz.

Ereduak

NBEA

Asteroko zeparen eredua

0.1

Simulatutako zeparen eredua

0.05

3. taulak sortutako bi ereduen NBEA erakusten du. Asteroko ereduarekin lotutako emaitza xumeak
erabilgarri dauden aste kopuru txikiari dagokie. 1. irudia a)n ikus daiteken bezala, aurresandako balio
batzuk erregresioko lerrotik urrun daude. Normalean datu errealekin garatutako ereduak errore
handiagoa erakusten dute simulatutako datuekin garatutakoak baino.
4. Ondorioak
Ikerketa honek bi eredu garatzen ditu zepa kantitatea aurresateko. Problema hau desafiatzailea izan
da prozesuaren konplexutasunagatik eta datuen fidagarritasun ezagatik. Emaitza onenak simulatutako
zeparen ereduak eman ditu, NBEA baxuena izan baita. Eredu hau simulatutako datuekin eraiki da eta
ohikoa izaten da horrelako ereduak datu errealekin sortutako ereduak baino hobeto doitzea.
Neurtutako zepa kantitatea erabiltzeko modu bakarra asteroko eredua erabiltzea izan da, labea astean
behin husten delako. Interesgarria litzateke iragazketa bakoitzean zehazki sortu den zepa kantitatea
neurtzea. Ondorengo ikerketa gaur egun erabilgarri ez dagoen ondoko informazioa gehituz hobetu
daiteke. Batetik, txatarraren karakterizazio bat edukitzea lagungarria litzateke, esaterako konposizioa
ezagutzea. Bestetik, gehigarrien hornitzaileei buruzko informazioa edukitzea ere lagungarria
litzateke, esaterako karearena.
5. Eskerrak
Ikerketa honen atzean dagoen proiektuak Europako batzordearen Horizon 2020 ikerketa eta
berrikuntza programako finantzaketa jaso du 820670 zenbakidun hitzarmen bermatzailearen pean.
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Laburpena. Ijezketa interkritikoa maiz erabili izan da xafla lodien ekoizpenean, lodieran eta
zabaleran zehar ohikoak diren tenperatura eta deformazio gradiente handiak direla eta. Azken
hamarkadetan, ijezketa interkritikoaren eragina aztertu da, batik bat, karbono baxuko altzairuen
kasuan. Hala ere, prozesuko aldagai ezberdinek mikroegituraren eboluzioan izan dezaketen eragin
zehatzaren inguruko ezagutza mugatuagoa da, batez ere altzairu mikroaleatuentzat. Beraz, prozesualdagai irmoagoak definitzeko eta merkatuko beharrizanei aurre egiteko, ijezketa-estrategia honek
mikroegituran eta propietate mekanikoetan duen eraginean sakontzea nahitaezkoa da. Lan honetan,
deformazio aurretiko austenita/ferrita balantzeak eta elementu mikroaleatzaileen gehikuntzak duen
eragina aztertu da ijezketa interkrititikoaren baldintzetan, karbono baxuko eta Nb-V altzairu
mikroaleatuetan. Xafla lodien berotako ijezketa simulatzeko xedearekin, konpresio lauko saiakuntzak
burutu dira. Azken deformazio-iraganaldiaren tenperatura ezberdinak aplikatuz, austenita-ferrita
balantze ezberdinak lortu dira eta deformazio-tenperatura honek lortutako mikroegituran duen
inpaktua analizatu da. Honetarako, EBSD-an oinarritutako metodologia bat erabili da, ferrita-familia
ezberdinak (ferrita deformatua eta ferrita ez-deformatua) bereizteko baliagarria dena. Era berean,
ferrita-populazio bakoitzaren ale-tamaina kuantifikatu da EBSD bitartez. Mikroegituraz gain,
erresistentzia eta zailtasun-propietateak neurtu dira konposizio eta deformazio tenperatura tarte
osoarentzat. Deformazio-tenperaturaren jeitsierak, elastikotasun-mugaren hobekuntza dakarrela
ikusten den arren, harikortasunaren eta zailtasun-propietateen beherakada antzematen da
interkritikoki deformatutako ferrita-populazioa areagotzen den neurrian.
1. Sarrera
Aplikazio estrukturaletako beharrizanak asetzeko, esaterako, gas-garraiobideetan, petrolioeremuetan zein ontzigintzan, altzairuek erresistentzia-zailtasun konbinazio egokia aurkeztu behar
dute. Erresistentzia altuak erdiesteko, industrian ijezketa interkritikoa maiz erabili izan da, azken
deformazio-iraganaldiak austenita/ferrita zonalde bifasikoan aplikatzean oinarritzen dena1.
Erresistentziaren hobekuntza ijezketa interkritikoaren bidez lortu daitekeen arren, zailtasunaren
propietatateen jeitsiera eragin dezake, azken propietateak kontrolatzea konplexuagoa baita, beroko
ijezketa konbentzioalarekin alderatuz. Mikroegitura bifasiko bat deformatzen denean, fase
bakoitzaren portaera ezberdina da eta deformazio zein tentsioa modu ezberdin batean banatzen da.
Ijezketa interkritiko batean, prozesu lehioak oso estuak dira, 50 ºC kasu gehienetan eta honek
konplexutasuna areagotzen du, ijezketa prozesuaren kontrola gauzatzeko garaian.
Ijezketa interkritikoaren inguruko RFCS Proiektu Europear batean 2, interkritikoki deformatutako
ferrita frakzioak erresistentzia propietateetan eragin zuzena duela baieztatu da. Ferrita deformatu
honen frakzioa handitzen den heinean, erresistentzia hobetzen den arren, zailtasunaren ikuspuntutik,

227

propietateen jeitsiera nabaria da. Gainera, ferrita ez-deformatu eta deformatuaren ale-tamaina
distribuzioen garrantzia baieztatu da erresistentzia-zailtasun propietatateak kontrolatzeko garaian.
Berriki argitaratutako lan batean3, EBSD bidezko metodologia bat garatu da, ferrita-ale deformatuak,
ale ez-deformatuengandik bereizteko gai dena. Prozedura honen bidez, bi ferrita-populazioei (ferrita
deformatua eta ez deformatua) dagokien ale-tamaina eta dislokazio dentsitatea kuantifikatu daiteke.
Diskretizazio-metodologia honek, ijezketa prozesuko parametro ezberdinek mikroegituraren
eboluzioan duten eragina ulertzen lagundu dezake.
Lan honetan, EBSD-n oinarritutako karakterizazio-prozedura hau kontsideratuko da, gogortzemekanismo ezberdinen eragina kuantifikatzeko eta interkritikoki deformatutako mikroegitura baten
portaeran sakontzeko. Ikerketa honetan, mikroegitura bifasiko bat deformatzerakoan gertatzen diren
fenomeno metalurgiko konplexuak aztertuko dira eta mekanismo hauek erresistentzia-zailtasun
propietateekin duten eraginean sakonduko da.
2. Prozedura esperimentala
CMn eta NbV altzairu mikroaleatuaren konposizio kimikoak 1. Taulan aurkezten dira.
1. taula. Karbono baxuko altzairuen konposizio kimikoa (pisu-portzentaia).

CMn
NbV

C
0.063
0.062

Mn
1.53
1.52

Si
0.25
0.25

Cr
0.012
0.012

V
0.005
0.034

Ti
0.002
0.002

Al
0.035
0.038

Nb
0.002
0.056

N
0.0030
0.0040

Konpresio lauko saiakuntzetan (ikus erabilitako ziklo termomekanikoak 1a eta 1b. irudian, CMn
eta NbV altzairuarentzat, hurrenez hurren), laginak 1250 ºC-tan 15 minutuz mantendu ondoren,
tenplaketa gauzatzen da, Nb mikroaleazioa soluzio solidoan jartzeko asmoz. Segidan, 1050 ºC-tara
0.4-ko deformazio bat aplikatzen da bi zikloetan, transformazio aurretiko austenita birkristaltzeko
helburuarekin. B zikloan, bigarren deformazio bat aplikatzen da 900 ºC, transformazio aurretiko
austenitak metatutako deformazioa izan dezan. Ondoren, bi ziklotan, hozte geldo bat (1 ºC/s) ezarri
da eta lau deformazio-tenperatura ezberdinetara jeitsiko da. Tenperatura hauek deformazio aurretiko
ferrita-edukia finkatzen dute. Azken deformazio aurretiko mikroegitura guztiz austenitikoa edo
ferritikoa lortzeko, 800 eta 650 ºC-ko tenperaturak definitu dira, Tdef0 eta Tdef100, hurrenez hurren.
Erregio interkritikoan, bi deformazio-tenperatura ezberdin definitu dira, deformazio aurretik %25 eta
%75-eko ferrita-edukia izateko asmoarekin (Tdef25 eta Tdef75). Ferrita-austenita balantze jakin bat
lortu ondoren, 0.4-ko deformazio bat aplikatzen da erregio bakoitzean (austenitikoan Tdef0,
interkritikoan Tdef25-Tdef75 eta ferrititikoan Tdef100). Azkenik, 1 ºC/s-ko abiaduran girotenperaturara hoztuko da.
1250ºC, 15min
1050ºC
3min

ɛ=0.4,

1s-1
ɛ=0.4, 1s-1

Tdef0=800ºC
Max Cooling
Templaketa

1ºC/s

ɛ=0.4, 1s-1

Tdef25=705ºC
Tdef75=685ºC
ɛ=0.4, 1s-1

Tdef100=650ºC

ACycle
ZikloaA
CMn
CMn

Tenperatura (ºC)
(ºC)
Temperature

(ºC)
Tenperatura
(ºC)
Temperature

1250ºC, 15min

1ºC/s

1050ºC
3min

ɛ=0.4, 1s-1
ɛ=0.4, 1s-1
900ºC

ɛ=0.4, 1s-1

Tdef0=800ºC

Max Cooling
Templaketa
1ºC/s

ɛ=0.4, 1s-1

Tdef25=715ºC
Tdef75=700ºC
ɛ=0.4, 1s-1

Tdef100=650ºC

BCycle
ZikloaB
NbV
NbV

Time (s)
Denbora

1ºC/s

Time (s)
Denbora

1. irudia. Ijezketa interkritikoa simulatzeko konpresio lauko makinan burututako zikloak: (a) A Zikloa (CMn) eta (b) B
Zikloa (NbV).
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3. Emaitzak eta eztabaida
2. Irudian, CMn altzairuari eta deformazio-tenperatura ezberdinei (Tdef0, Tdef25, Tdef75,
Tdef100) dagozkien optikoko irudiak aurkezten dira. Erregimen austenitikoan deformatzen denean
(Tdef0), mikroegituran ferrita ez-deformatuaren (FED) eta perlitaren arteko konbinazio bat nabari
da. Interkritikoki deformatutako mikroegituratan (Tdef25 eta Tdef75), deformatutako (FD) eta ezdeformatutako ferrita-aleak garbi bereizi daitezke. Tenperatura jaisten den heinean, deformatutako
ferritaren frakzioa areagotzen dela argi ikus daiteke. Erregimen ferritikoan deformatzean (Tdef100,
650ºC deformazio tenperaturan), mikroegituran, FD-ren presentzia nabarmena da.
(a)

Tdef0=800ºC

(b)

Tdef25=705ºC

P

DF
P

FED

(c)

Tdef75=685ºC

Tdef100=650ºC

(d)

FD

FD
P

FED

FED

2. irudia. Konpresio lauan lortutako mikroegituren optiko irudiak CMn altzairuantzat: (a) Tdef0 (800ºC), (b) Tdef25
(705ºC), (c) Tdef75 (685ºC) eta (d) Tdef100 (650ºC).

Ohiko karakterizazio-teknikak erabiltzeaz gain, EBSD teknika erabili da mikroegituraren analisi
sakonago bat egiteko asmoarekin. Teknika honek, deformazio-tenperaturak eta austenita/ferrita
balantzeak bukaerako mikroegituran duten efektua hobeto ulertzen ahalbidetzen du. 3. Irudian CMn
altzairuan eta deformazio-tenperatura tarte osoan lortutako ale-mugen mapak konparatu daitezke.
Mapa hauetan bi ale-muga mota bereizten dira, angelu altuko zein bajuko ale-mugak hain zuzen,
beltzez eta gorriz adierazita daudenak, hurrenez hurren. Tdef0 kasuan, ferrita-ale garbiak nabari dira
eta angelu baxuko ale-mugen presentziarik ez dago. Deformazio-tenperatura jeisten den heinean, FD
frakzioa handitzen denez, angelu baxuko ale-mugen dentsitatea areagotzen da (kolore gorriz
marraztuta dagoena). Interkritikoki deformatutako mikroegituren kasuan (Tdef25 eta Tdef75), FED
aleetan, ez da azpiegiturarik antzematen eta aleek morfologia poligonalagoa aurkezten dute.
4a eta b. Irudian lau deformazio-tenperaturei dagozkien trakzio-kurbak ageri dira, CMn eta NbV
altzairuentzat, hurrenez hurren. Konposizio kimikoaren eta deformazio-tenperaturaren eragina garbia
da. Deformazio-tenperatura tarte osoarentzat, Nb-V gehikuntzak, erresistentzia-propietate
hobekuntza dakar. Bi konposiziotan, elastikotasun-muga baxuena, Tdef0 baldintzari dagokio, azken
deformazio-iraganaldia erregimen austenitikoan aplikatzen denean hain zuzen. Deformaziotenperaturaren igoerak, erresistentzia-propietateen hobekuntza eragiten duela antzematen da.
Elastikotasun-muga eta trakzio-erresistentzia altuenak, Tdef100 kasuan lortzen dira. Esaterako, NbV
altzairu mikroaleatuan, elastikotasun-mugari dagokionez, 57 MPa-tako igoera neurtu da, deformaziotenperatura 800ºC-tik 650ºC-ra jeistearekin. Deformazio-tenperaturaren jeitsierak erresistentziapropietateak hobetzen dituen arren, Tdef75 eta Tdef100 baldintzetan, harikortasunaren jeitsiera
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nabarmena da bi altzairutan. Adibidez, CMn graduan, Tdef0 eta Tdef100 kasuetan, %47.5 eta %26.0ko elongazioa neurtu da, hurrenez hurren. 4c eta d. Irudia-n, bi altzairuei eta 3 deformaziotenperaturei (Tdef0, Tdef25 eta Tdef75) dagozkien Charpy kurbak ageri dira (frakzio harikorra
irudikatu da saiakuntza-tenperaturaren funtzioan). Batetik, altzairu bietan, deformazio-tenperaturaren
jaitsierarekin inpaktu trantsizio-kurbak tenperatura altuagoetara desplazatzen direla ikusten da,
zailtasunaren ikuspuntutik propietate txarragoak lortuz. Beraz, zailtasun propietate baxuagoak lortzen
dira interkritikoki deformatutako ferrita-frakzioa areagotzen den heinean. Mikroaleatzaileen
gehikuntzak, zailtasun-propietateen ikuspuntutik ekarri dezakeen onura ere baieztatu da. Honek, NbV
gehikuntzak dakarren ale-tamainaren finketarekin zerikusia izan dezake.
(a)

(b)

(c)

(d)

FD

FED
4º<ϑ<15º
ϑ >15º

3. irudia. Ale-muga mapak CMn altzairuarentzat: (a) Tdef0 (800ºC), (b) Tdef25 (705ºC), (c) Tdef75 (685ºC) eta (d)
Tdef100 (650ºC).
CMn

Tdef0
Tdef25
Tdef75
Tdef100

(b)

500

400

NbV

400

(MPa)
Strength
(MPa)
Tentsioa

(MPa)
Strength(MPa)
Tentsioa

Trakzio-kurbak

500

NbV
Tdef0
Tdef25
Tdef75
Tdef100

CMn

(a)

300

200

100

300

200

100

0

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

0.1

Deformazioa
Strain

80

CMn
Tdef0
Tdef25
Tdef75

(c)

40
20

-140

-120 -100 -80
-60
Tenperatura(⁰C)
(ºC)
Temperature

0.4

0.5

-40

(d)

100

60

0
-160

0.3

Deformazioa
Strain

Frakzio
(% )
Fraction (%)
Ductileharikorra

(%)
harikorra
Frakzio
(% )
Fraction
Ductile

Charpy-kurbak

100

0.2

-20

80

60

40
NbV
Tdef0
Tdef25
Tdef75

20

0
-160

-140

-120 -100 -80
-60
Tenperatura (ºC)
Temperature
(⁰C)

-40

-20

4. irudia. (a,b) Trakzio eta (c,d) Charpy kurbak bi altzairuentzat: (a,c) CMn eta (b,d) NbV.
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Bi ferrita-populazioen (FED eta FD) arteko ezberdintasunak nabariak direnez, berriki, EBSD-n
oinarritutako diskretizazio-prozedura bat proposatu da3. FD eta FED bereizteko Grain Orientation
Spread (GOS) parametroa erabili da. Zonalde bifasikoko deformazioak kristal-egituran distorsio bat
eragiten duela kontsideratu da, eta ondorioz, deformatutako ferrita-aleek GOS balio handiago bat
aurkezten dutela. Honela GOS 2º-ko irizpidea kontutan hartuta, bi ferrita-populazioak bereizi
daitezke. FED eta FD familiak bereizteko, GOS<2º eta GOS>2º irizpideak kontsideratuko dira,
hurrenez hurren. 5. Irudian ferrita-familia bakoitzari (FED eta FD) dagozkien ale-muga eta Kernel
mapak ageri dira. Kernelaren Batezbesteko Desorientazio parametroa aztertu da, dislokaziodentsitatearekin lotura duena4. Garbi ikusten da deformazio interkritikoak azpiegituran (angelu
baxuko ale-mugak) eta Kernel balioan eragina duela. FD familiak angelu baxuko ale-mugen
dentsitate altuagoa eta Kernel parametro altuagoa aurkezten du. EBSD barrido hauetatik,
batazbesteko ale-tamainak eta Kernel parametroak kuantifikatu dira ferrita-populazio
bakoitzarentzat, 5c. eta 5f. Irudian ikus daitekeen bezala. NbV gehikuntzak, ale-tamainaren finketa
eta Kernelaren handitzea dakarrela antzeman daiteke. Deformazio-tenperaturari dagokionez, FED
populazioan, Tdef jeitsierarekin ale-tamainaren finketa nabari da.
FED

FD
16

(b)

15º Batazbesteko
ale-tamaina
15º Mean Unit
Size (μm) (µm)

(a)

CMnNDF
FED
CMn
CMnDF
FD
CMn
NbVNDF
FED
NbV
NbVDF
FD
NbV

14
12

(c)

10
8
6
4
2
0
Tdef0

(e)

Tdef25

Tdef75

Tdef100

2

(º) (º)
parametroa
Misorientation
Average
KernelKernel

(d)

1.5

CMn
CMnNDF
FED
CMn
CMnDF
FD
NbV
NbVNDF
FED
NbVDF
FD
NbV

(f)

1

0.5

0
Tdef0

Tdef25

Tdef75

Tdef100

5. irudia. (a,b) Ale-muga eta (d,e) Kernel mapak ferrita-populazio bakoitzarentzat: (a,d) FED eta (b,e) FD. (c)
Konposizioaren eta deformazio-tenperaturaren eragina bi ferrita-familientzat: (c) batazbesteko ale-tamainan (angelu
altuko desorientazio irizpidea kontsideratuta) eta (f) Kernel parametroan.

Mikroegitura monofasikoetan, elastikotasun-muga, ekarpen ezberdinen batura lineal baten bidez
ebaluatu daiteke, besteak beste soluzio solidoa, ale-tamaina, dislokazio-dentsitatea eta hauspeatze
fina5. Mikroegitura bifasiko edo multifasikoetan, berriz, fase bakoitzaren ekarpena kontsideratzeko,
ekuazio ez-linealen erabilera proposatzen da. Lan honetan, gogortze-mekanismo bakoitzak
elastikotasun-mugan duen ekarpena estimatu da, (1) ekuazio ez lineala kontsideratuz. Ferritapopulazio bakoitzaren ale-tamainak eta dislokazio dentsitateak ekarpen ezberdin bat duela
kontsideratu da. 6. erreferentzian soluzio solidoaren, ale-tamainaren eta dislokazioen ekarpena
estimatzeko erabili diren ekuazioen inguruko xehetasun gehiago aurki daitezke. 6. Irudian,
kalkulatutako ekarpen guztiak azaltzen dira NbV altzairuarentzat eta deformazio-tenperatura tarte
osoarentzat. Gainetik, elastikotasun-muga experimentalak ere ageri dira. Batetik, baldintza guztietan,
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gogortze-mekanismo nabarmenena ale-tamainari dagokiona dela antzeman daiteke. Bestetik,
deformazio-tenperatura jeisten den heinean, dislokazio dentsitatearen kontribuzioa igotzen dela ikus
daiteke, FD familiaren presentziaren handitzearekin lotuta dagoena. Aurreikusitako eta neurtutako
elastikotasun-mugak antzekoak direla ikus daiteke.
𝜎𝑦 = 𝜎𝑠𝑠 + ((𝑓𝑁𝐷𝐹 )1/3 ∙ (𝜎𝑔𝑠(𝑁𝐷𝐹) + 𝜎𝜌(𝑁𝐷𝐹) )) + ((1 − (𝑓𝑁𝐷𝐹 )1/3 ) ∙ (𝜎𝑔𝑠(𝐷𝐹) + 𝜎𝜌(𝐷𝐹) ))

(1)

700

Elastikotasun-muga (MPa)

600

Dislokazio dentsitatea
Ale-tamaina
Soluzio solidoa
Elastikotasun-muga exp

500
400

6

45

54

300
249

262

266

255

123

123

123

123

200
100
0
NbV Tdef0 NbV Tdef25 NbV Tdef75 NbV Tdef100

6. irudia. Deformazio-tenperaturaren efektua gogortze-mekanismoen balantzean, NbV altzairu mikroaleatuan.

4. Ondorioak
Deformazio tenperatura-jeitsierak, elastikotasun-mugaren eta trakzio-erresistentziaren igoera
dakarrela ikusi da, FD populazioaren areagotzearekin zerikusia duena. Erresistentzia-propietateen
hobekuntza angelu baxuko ale-mugen frakzioaren eta dislokazio dentsitatearen igoerarekin arrazoitu
daiteke. Hala ere, elongazioaren jeitsiera oso nabarmena da deformazio-tenperatura jeisten den
heinean eta kaltetze hau esanguratsuagoa da Tdef25 baino deformazio tenperatura baxuagoetan.
Zailtasun-propietate txarragoak lortzen dira interkritikoki deformatutako baldintzetan, FD aleen
presentzia handiago batekin erlazionatuta dagoena. FD edukiaren igoerak dislokazio dentsitatearen
igoera dakar eta heterogeneotasunaren areagotzea, inpaktu trantsizio-tenperaturen igoera eraginez.
Zailtasunaren jeitsiera nabarmenagoa da CMn altzairuan, NbV altzairuarekin konparatuz. Tdef25
baldintzak aurkezten ditu erresistentzia/zailtasun/harikortasun oreka optimoenak.
5. Eskerrak
Autoreek eskerrak eman nahi dizkiete Espainiako Ekonomia eta Lehiakortasun Ministeritzari
(MAT2015-69752) eta baita Europar Komisioari RFCS (RFSR-CT-2015-00014) lan hau aurrera
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Gako-hitzak: dentsitate baxuko altzairua, forja.
Laburpena. CO2 emisioak gutxitzeko helburuarekin lan ugari egin dira azken urteetan autoen
pisua murrizten saiatzeko. Ildo honetan, dentsitate baxuko altzairuak alternatiba gisa har daitezke
ibilgailu arinago batera hurbiltzeko estrategian1-2. Lodiera txiki edo txapa erako produktuetan
propietate mekaniko onak lortu diren arren, lodiera handiagoko edo forjaketako piezekin ez dago
ikerketarik dentsitate baxuko altzairuen kasurako3.
Dentsitate baxuko altzairu-familia desberdinak daude. Lan honetan dentsitate baxuko 2 altzairu
aztertu dira: austenitiko bat eta duplex bat. Lehen fase batean, laborategiko eskalan egindako
materialarentzako, propietate mekaniko interesgarriak lortu dira. Eskala semi-industrialera
jotzerakoan aldiz, arazo ugari izan dira bai fabrikazio-prozesuaren aldetik eta baita forjatzeko orduan
ere. Lan honetan prozesu guzti honetan izandako esperientzia industriala azaltzen da.

1. Sarrera
Automozio-industriak autoen pisua murrizteko lan egiten du, beti bidaiarien segurtasunerako
inolako penalizaziorik gabe (100 kg-ko murrizketak ibilgailuaren pisuan, 7,5-12,5 gr CO2 isuria
gutxituko luke egindako km bakoitzeko4). Horretarako, estrategia ezberdinak onartzen dira, hala nola
HSS-en erabilera lodierak minimizatzeko, osagaien birdiseinua materiala murrizteko edo/eta
erabilitako materialaren dentsitatea jaistea. Azken hurbilketa honetan, altzairua beste material
arinagoekin, hala nola Al, Mg, eta abarrekin, lehiatzen bada ere, altzairua material jasangarriagoa
izatearen abantaila du, birziklatzeko duen erraztasunaren ondorioz. Literaturan, dentsitate baxuko
altzairuei buruzko argitalpen gehienak ibilgailuen egiturarako dira1,5-6, eta aldiz argitalpen bat bera
ere ez dago forjaketako piezen inguruan.
Beroko forjaketa, metalentzako lan prozesu bat da, non metala tenperatura egokian berotu eta
behar den deformazio plastikoa lortzeko beharrezko tresnak erabiltzen diren konpresio-indarrak
aplikatuz7.
Dentsitate baxuko altzairuak Fe-C-Mn-Al duten altzairuak dira, aluminio-kantitate esanguratsu bat
gehitzen zaiena altzairuaren dentsitate orokorra gutxitzeko. Aluminioaren % 1aren gehiketak % 1,3ko
dentsitatearen murrizketa dakar8, baina Young moduluaren % 2aren murrizketa ere badakar1.
Dentsitate baxuko altzairuen konposaketa kimikoa kontuan hartuz, hiru taldetan ezberdindu daitezke:
altzairu ferritikoak (%Mn<8, 5<%Al<8, %C<0.03), altzairu austenitikoak (15<%Mn<30,
8<%Al<12, 0.5<%C<2), eta duplex altzairuak (5<%Mn<30, 3<%Al<10, 0.1<%C<0.7).
Interes industrialik handiena duten dentsitate baxuko altzairuak austenitikoak dira, euren
erresistentzia mekaniko altua, harikortasunerako doitasun handia eta dentsitate murrizketa handia
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lortzeko duten potentzial handiaren ondorioz1. Hala ere, konposizioaren ondorioz, horiek dira
fabrikazio-arazo handienak ematen dituzten dentsitate baxuko altzairuak.
Duplex altzairuak dira hurrengo interes-aukera, beren ezaugarri mekanikoengatik eta
konposizioetako elementu aleatzaileen eduki baxuagatik, zeinak, teorian, beren fabrikazioa errazten
baitute.
Lan honetan laborategiko 1 kg-ko eskalatik hasita eta ondoren 35 kg-tara handituz, dentsitate
baxuko bi altzairu mota (1.3C30Mn10Al altzairu austenitikoa eta 0,65C12Mn10Al duplex altzairua)
probatu dira beraien forjaketarako gaitasuna aztertuz. Neurri ezberdinak hartu dira eskala
desberdinetan fabrikazio-prozesuaren arazoak minimizatzeko. Fabrikatu diren lingote guztiak beroan
forjatzeko prozedurarik egokiena diseinatzeko asmoz, tenperatura altuan duten portaera aztertu da
simulazio termodinamikoen bidez (Thermocalc softwarea erabiliz) eta bero konpresio entseguak
eginez (Gleeble makina bat erabiliz). Lortutako emaitzetan oinarrituta, gomendio batzuk jasotzen dira
etorkizuneko ikerketarako fabrikazio eta forjaketa transformazio-prozesuetarako, era honetako
dentsitate baxuko altzairuen alorrean.

2. Atal Esperimentala
Hasiera batean 1 kg-ko laginak egin ziren hutsezko lebitazio magnetikoko labe batean. Lagin
hauek forjatu egin ziren 1100-1150ºC-tan eta ondoren trakzioko saiakuntzak egiteko lagin batzuk
mekanizatu ziren. Lagin hauen konposizio kimikoak, dentsitatea eta lorturiko propietate mekanikoak
1 taulan ikusi daitezke.

1. taula. 1 kg-ko forjaturiko laginen konposizio hurbildua, dentsitate finala eta propietate mekanikoak.
Altzairu tipoa

Konposizioa
(pisu %-tan)

Dentsitatea
(gr/zm3)

Elastikotasun
muga (MPa)

Luzapen
totala (%)

Duplex

0.65C 12Mn 10Al

6.8

720

22.1

Austenitikoa

1.3C 30Mn 10Al

6.7

1090

37

Lortutako emaitza positiboak ikusita, batez ere dentsitate baxuko altzairu austenitikoaren kasuan,
proba semi-industrial bat egiten saiatu ginen, prozesuaren eskalatzean izan genitzakeen arazoak
aurreikusteko. Horretarako indukzioko labe industrial bat erabili zen 35 kg-tako lingote bat egiteko.
Hozketa prozesuan sor zitezkeen tentsio termikoak ekiditeko lingotearen hozketa-abiadura txikitu
zen. Horretarako moldea “vermiculita” izeneko isolatzaile termikoz betetako edukiontzi batean sartu
zen; horrek bero-galerak murrizten ditu eta, beraz, hozte geldoa errazten du (ikus 1. irudia).
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1. irudia. Moldea “vermiculita”-z inguratua (ezkerrean) eta bertatik lortutako 35 kg-tako lingote
austenitikoa (eskuinean).

Lortutako lingoteak forjatu baino lehen, materialaren portaera aztertu zen Thermocalc softwarea
erabiliz, simulazio termodinamikoen bidez forjarako tenperatura egokienak aukeratzeko. Tenperatura
egokienak aukeratu ostean, ondorengo baldintzak ezarri ziren forjaketa prozesurako: 1100ºC-ko
tenperatura maximoa ez zen gainditu materialean erredurak saihesteko, gas labean beroketa-abiadura
txikiak erabili ziren tentsio termikoak ekiditeko (5ºC/min, 800ºC-ko tenperatura lortu arte) eta 900ºCtik berako tenperaturan ez zen forjatu, harikortasun baxuko gunean ez sartzeko. Honetaz gain, Gleeble
makina batetan beroan egindako konpresio saiakuntza batzuetan lorturiko emaitzak kontutan izanda,
forjaketa kolpeak ahalik eta abiadura baxuenean eman ziren, ahal zen neurrian, deformazio-abiadura
txikitzeko intentzioarekin.

2. Emaitzak
Aurreko atalean aipatutako neurriak jarraitu ziren arren, lingoteak oso bero-erresistentzia altua
aurkeztu zuen eta segituan sortu ziren pitzadurak gainazalean (ikus 2. irudia). Bigarren fase bateko
segregazioa ikus daiteke ale austenitikoen mugan. Pitzaduraren hedatzea, ale austenitikoen mugan
prezipitaturiko bigarren fasean zehar ematen da.

2. irudia. Aleazio austenitikoaren mikroegitura (ezkerrean) eta forjaketa prozesuan lingotean sorturiko
pitzadurak (eskuinean).
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Era berean, forjaketa-prozesuan, matrizearekin kontaktuan zeuden aurpegiak berehala tenperatura
galtzen zutela ikusi zen. Izan ere, aluminioaren edukin altuak materialaren konduktibitate termikoa
handitzen du, eta ondorioz, beste altzairuak baino azkarrako hozten dira dentsitate baxuko aleazio
hauek.

3. Ondorioak
Forjaketa bidez landutako dentsitate baxuko 2 aleazioek propietate mekaniko esperantzagarriak
erakutsi dituzte, beraien dentsitatean eman den murrizketa kontutan izanda.
Eskala industrialean produzitzeko aldiz, hainbat arazo ematen dituzte. Lan honetan lortutako
emaitzetan oinarrituta, badirudi dentsitate baxuko altzairu hauek behar bezala forjatu ahal izateko
tenperatura gutxienez 900ºC-tik gora eta 1100ºC-tik behera mantendu, 1ºCs-1-etik beherako
deformazio-abiadura erabili eta estanpen bidez bero-galera blokeatu beharko litzateke, adibidez
estanpa erregogorrak erabiliz.

4. Eskerrak
Lan hau Eusko Jaurlaritza finantziatua izan da ELKARTEK programan ondorengo proiektuarekin:
KK-2018/00016-COFADEN.
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Gako-hitzak: Q&P, austenitaren egonkortze edo/eta deskonposizioa, manganeso eta nikelaren
eragina, martensitatik transformatutako austenita.
Laburpena. Tenplaketa eta Partizioa, ingelesez “Quenching and Partitioning” (Q&P),
erresistentzia eta harikortasun handiak konbinatzen dituzten altzairuak ekoizteko tratamendu termiko
berri bat da. Tratamendu honen bidez martensitaz eta austenitaz osatutako mikroegiturak lortzen
diren. Tratamenduak bi etapa ditu: lehenengoan altzairua tenperatura jakin bateraino (QT) hozten da,
Ms eta Mf, martensita transformazio hasi eta amaitzen deneko tenperatura tarteraino hain zuzen.
Bigarrenean, partizioari dagokionean, austenita martensitatik migratzen duen karbonoarekin
aberasten da, azken hoztea baino lehenago egonkortzea lortuz. Lan honetan tratamenduan zehar
erabiltzen diren parametroak aldatuz, hauek austenita atxikitzeko orduan duten eragina aztertu da,
manganeso eta nikel eduki ezberdina duten bi aleazio ezberdinetan, partizioa tenperatura altuetan
egiten den zikloetan arreta berezia jarriz. Horretarako, lehendabizi, dilatometro baten laguntzaz fase
trantsizio tenperaturak eskuratu dira eta hauek kontuan hartuz zikloak diseinatu eta simulatu, prozesu
osoan zehar emandako dilatazio eta uzkurdurak erregistratzeko. Q&P tratamendu termikoak gatzbainu eta labeak erabiliz burutu dira, altzairu eta baldintza interesgarrienetarako. Mikroegituraren
karakterizazioa ekorketazko mikroskopio elektroniko bat erabiliz egin da eta atxikitutako austenitaren
balioa X-izpien difrakzioaren bidez neurtu da. Trakzio-saiakuntzak ere aurrera eraman dira.
Austenitaren egonkortzea, bai aleazioaren konposizioaren, bai Q&P baldintzen menpekoa dela ikusi
da. Ziklo batzuek austenita atxikitu balio esanguratsuak eta mikroegitura interesgarriak eman dituzte.
1. Sarrera
Tenplaketa eta partizio prozesua (Q&P) tratamendu termiko garrantzitsu eta etorkizun handikoa
bihurtu da erresistentzia handiko altzairu aurreratuen ekoizpeneko hirugarren belaunaldiaren barruan.
Prozesu hau lehen aldiz Speer eta kol.-ek1 proposatu zuten, martensitatik austenitara karbonoaren
difusioa aztertu zutenean. Austenizazioaren ondoren, tratamendu termiko honetan bi etapa egiten
dira: lehenik, altzairua tenperatura lehenetsi bateraino hozten da (tenplaketa tenperatura, QT), Ms-Mf
tartean (martensita transformazio hasiera tenperatura - martensita transformazio amaiera tenperatura),
partzialki martensitikoa eta partzialki austenitikoa den mikroegitura bat sortzeko2. Bigarren etapan,
partizio etapan, altzairua tenperatura altuago batera eramaten da (partizio tenperatura, PT) bertan
partizio denbora jakin batez mantenduz (Pt), martensitaren karbonoa murriztuz austenitaren aberastea
erraztuz3. Beraz, karbonoarekin egonkortutako austenita mikroestrukturan atxikitua geratzen da giro
tenperaturan azken hoztearen ondoren. Uste denez, atxikitutako austenitak (RA) erresistentziaren eta
harikortasunaren arteko oreka hobea ematen du emaitza bezala4.

237

Q&P tratamenduari buruzko ikerketa gehienetan, partizio prozesua tenperatura nahiko baxuetan
egiten da (400 – 450 ºC inguru), beraz, karbonoaren partizioan zentratzen dira soilik, ordezkapeneko
aleazio elementuen difusioa alde batera utzita3,5-6. Hala ere, azken urteetan egindako zenbait
ikerketetan partizioa tenperatura altuagotan7 edo baita tarte interkritikoan8-9 ere eginez austenitaren
egonkortzea ikertu da, martensitatik austenitarako transformazioaren fenomenoa sortuz (ingelesez
Austenite Reversed Transformation, ART). Lan honetan, QT-ak eta PT-ak (bereziki PT altuek) Q&P
altzairuen mikroestrukturan duten eragina aztertzea da helburu nagusia, baita Mn eta Ni-ak
austenitaren egonkortzean duten papera eta propietate mekanikoetan duten eragina ere.
2. Prozedura esperimentala
Lan honetan erabilitako bi aleazioak laborategi mailan hutsezko indukziozko labe batean eta
ondoren beroko ijezketa burutuz ekoiztu dira. Manganeso eta nikel eduki ezberdinak dituzten
aleazioen konposizioak 1. taulan adierazita daude. Fase trantsizio tenperaturak (Ac1, Ac3, Ms eta Mf)
LINSEIS L78 RITA dilatometro baten laguntzaz lortu dira, 3 mm diametro eta 10 mm luzerako
probetak erabiliz. Parametro hauek eskuratzeko, laginak 5 ºC/s-ko abiaduran 1000 ºC-etaraino berotu
dira eta bertan 120 s utzi ostean giro tenperaturaraino hoztu. Lehengo hoztea 100 ºC/s izan da 2Mn
aleaziorako eta 20 ºC/s 6Mn2Ni aleaziorako. Horrela, dilatometria kurbetatik, eraldatu gabeko
austenita %25a eta %10a diren tenplaketa tenperaturak zehaztu dira (QT25 eta QT10). Horretaz gain,
QT-tik berotzen martensitatik austenitarako transformazio tenperatura neurtu da (TART). Horretarako,
laginak Ac3+50 ºC-ra berotu dira, 120 segundo bertan mantendu, lehen azaldu bezala QT25 edo
QT10-eraino hoztu eta, ondoren, Ac3+50 ºC-ra birberotu 100 ºC/s-ko abiaduran. Emaitza guzti hauek
1. taulan erakusten dira.
1. taula. Altzairuen konposizio kimikoak eta fase trantsizio tenperaturak.
Aleazioa
2Mn
6Mn2Ni

Konposizioa (% masatan)
C
Si
Mn
Ni
0.2
1.5
2
0.19
1.4
5.7
1.6

Fase trantsizio tenperaturak (ºC)
Ac1
Ac3
Ms
Mf
TART
760
920
363
215
708
690
793
219
<Tgela
640

1. irudian dilatometroan simulatutako Q&P zikloen eskema errepresentatzen da, ondorengo 2.
taulan ziklo hauen baldintzak biltzen direlarik. Bi partizio baldintza definitu dira. Lehenengoan
partizio tenperatura baxu bat erabili da, baldintzak PT=400 ºC, Pt=300 s eta QT25 izan dira hain
zuzen ere, eta ziklo hauek PT400-QT25 bezala izendatu dira. Bigarrenean ordea, hautatutako partizio
tenperatura martensitatik austenitarako transformazio tenperaturari dagokiona eta partizio denbora
1000 segundo izan dira. Baldintza honetan bi ziklo ezberdin bereizi dira, zeinetan zehaztutako QTan austenitaren edukia %25 eta %10 izan diren. Tenperatura altuko ziklo hauek PT ART-QT25 eta
PTART-QT10 bezala izendatu dira, hurrenez hurren.
2. taula. Q&P zikloen baldintzak.
Q&P Zikloa
PT400-QT25
PTART-QT25
PTART-QT10

Aleazioa
2Mn
6Mn2Ni
2Mn
6Mn2Ni
2Mn
6Mn2Ni

QT (ºC)
320
114
320
114
272
44
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PT (ºC)
400
400
708
640
708
640

Pt (s)
300
300
1000
1000
1000
1000

1. irudia. Erabilitako Q&P ziklo termikoen eskema adierazgarria.

Ziklo termikoak burutu ostean laginak modu klasiko batean prestatu dira 1 μm-rarte leunduz.
Ondoren, X-izpien difrakziozko neurketak egin dira. ASTM E975-13 arauaren arabera austenita
atxikituaren edukia eskuratu da Cr-Kα antikatodo, PolyCapTM eta LynxEye detektagailu azkarraz
ekipatutako difraktometro baten bidez. Mikroestrukturaren karakterizazioa ekorketazko mikroskopio
elektroniko (QUANTA 200 FEI) bat erabiliz egin da. Ziklo eta altzairu interesgarrienak sailkatu
ostean, labeak eta gatz bainuak erabiliz, dilatometroan aurretik simulatutako zikloak erreproduzitu
dira. Azkenik, termikoki tratatutako txapetatik erdiguneko luzera 50 mm-koa duten geometria
estandarreko probetak atera dira trakzio saiakuntzak aurrera eramateko. Hauek INSTRON trakziosaiakuntzetarako makina unibertsal batean burutu dira, 0.001 s-1-eko deformazio abiadura eta
kontaktu estentsometro bat erabiliz.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Dilatometriak
2. irudian bi aleazioen dilatometria kurbak aurkezten dira 3 baldintzetarako. . Tenperatura altuko
zikloetan uzkurdura gertatu da partizio etapan; tenperatura baxuko zikloetan ordea, espantsioa.
Espantsio hau nabarmenagoa izan da 2Mn aleazioaren kasuan eta bainitaren sorrerarekin
erlazionatuta egon daiteke. 6Mn2Ni aleazioan manganeso eta nikel edukiek fase transformazio hau
atzeratu egiten dute beraz, bainita gutxiago sortu dela ondorioztatuz. Bestalde, neurri txikiago baten,
dilatazioa karbonoaren partizioarekin ere erlazionatuta egon daiteke10-11. Horrela, bainitara
transformatu ez den austenita egonkortu dela pentsa daiteke, azkenengo hoztean ez baita
transformaziorik somatzen.
Tenperatura altuko zikloetan emandako uzkurdurak martensitatik austenitarako
transformazioarekin erlazionaturik daude. Portaera ezberdina izan da 6Mn2Ni aleazioaren QT10-aren
kasuan. Orokorrean, partizioan emandako uzkurdura handiagoa izan da QT25-aren kasuan, baina
azken hoztean, bi aleazioekin, martensita sekundariora transformazioa (Ms2-n hasitakoa) egon dela
ikus daiteke eta ondorioz, austenita ez da giro tenperaturan atxikitu. PTART-QT10 baldintzan berriz,
aurretiko austenitaren kopurua txikiagoa izanda, aleazio eduki handiek 6Mn2Ni aleazioan austenita
giro tenperaturan atxikitzeko lagundu dutela esan daiteke, 2Mn aleazioan ez bezala ez baita
transformaziorik eman azkenengo ostean.
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2. irudia. Dilatometria kurbak PT baxuko zein altuetako eta QT10 eta QT25-eko zikloetan bi aleazioetarako.

3.2. Mikroegitura
Aurreko behaketak X-izpien difrakzio neurketekin erlazionatuta daude (3. irudia). PT400-QT25
zikloetan manganesoa eta nikelaren adizioak austenita eduki gehiago egonkortzen lagundu du, 2Mn
aleazioarekin %9 bat lortzetik 6Mn2Ni aleazioekin %17 bat lortzera. QT-n austenitaren edukia %25
bat zela kontuan hartuz, bigarren honetan egonkortzea nahiko eraginkorra izan dela esan daiteke. 2Mn
aleazioan lorturiko RA balioa ordea, lehen aipaturiko bainitaren sorrerarekin erlazionatuta egon
daiteke, dilatometria kurbetan ikusten den dilatazio handiagoak adierazten duen lez.
PT baxuko zikloekin konparatuta, PTART-QT25 zikloek austenita atxikitu eduki txikiagoak lortu
dituzte. Are gehiago, 2Mn aleazioarekin neurtutako balioa nulua izan da eta 6Mn2Ni aleazioan %9koa. Aurretik aipatu den moduan, ziklo hauetan martensita sekundarioaren sorrera ikusi da azken
hoztean. Hortaz, partizio amaieran zegoen austenita (bai aurretikoa, bai martensitatik
transformatutakoa) ez da behar bezain egonkorra izan eta, beraz, azken hoztean deskonposatu egin
da.
PTART-QT10 zikloak austenita atxikitu balio oso esanguratsua eman du 6Mn2Ni aleazioan, %47,
hain zuzen ere. Aitzitik, ez da austenitarik neurtu 2Mn aleazioan. Honen arrazoia, aleazio handiagoko
aleazioan manganesoak eta nikelak martensitatik transformatutako austenita egonkortzea baimentzen
dutela da eta, ondorioz, azken hoztean ez dela martensita sekundariora transformaziorik gertatu.
Honek, austenita egonkortzeko orduan, martensitatik austenitarako transformazioaren fenomenoa
ematen den Q&P zikloetan ere manganesoa beharrezkoa dela frogatzen du eta, seguruenik, nikelak
ere eraginen bat eduki du austenita atxikitu balio altuak lortzeko orduan. Laburbilduz, PT altuko Q&P
zikloetan, Mn eta Ni edukiek eta QT-an dagoen austenita kopuruak austenitaren egonkortze maila
zehazten dute.

3. irudia. X-izpi difrakzioaren bidez neurtutako austenita atxikituaren balioak (%) bi aleazioetarako, bai PT altuko,
bai PT baxuko zikloetan.
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6Mn2Ni aleazioaren mikroegitura SEM batean behatu da ziklo bakoitza aplikatu ondoren. 4.
irudian ezkerretik eskumara PT400-QT25, PTART-QT10 eta PTART-QT25 zikloei dagozkien
mikrografiak agertzen dira. PT altuko baldintzetan, argi eta garbi, mikroegitura askoz ere finagoa
ikusten da. PT400-QT25 zikloaren ondoren, mikroegiturak bloke lodiko austenitadun eremu batzuk
ditu, seguruenik aplikatutako QT altuaren emaitza direnak. PTART-QT25-ren ondorengo
mikroegiturak ez du ageriko alde handirik izan PTART-QT10 zikloaren aldean. Hala ere,
mikroegituraren bilakaera, ziur asko, desberdina izan da PT altuko bi baldintzetan, dilatometria
kurbek (2. irudia) eta austenita atxikituaren neurketek (3. irudia) adierazten duten bezala. PTARTQT25 baldintzan, aplikatutako QT altuenak ziurrenik austenita-uharte lodiagoak eman zituen lehengo
tenplaketan, tenperatura altuko partizio etapan hazi zirenak, egonkortasun nahikorik lortu gabe eta,
beraz, emaitza bezala, dilatometria bidez behatutako martensita sekundariora transformazioa eta Xizpien difrakzioz neurtutako austenita kantitate txikiagoak emanez. Martensita sekundarioaren
sorrerak, PTART-QT25 baldintzan, SEM bidezko analisia zaildu du, PTART-QT10 baldintzan
behatutako mikroegituraren ezaugarrietan antzekotasun nabarmena somatu baitaiteke. Ondorio
nagusi gisa, 6Mn2Ni aleazioan QT-n austenita kantitate txiki bat (QT10 baldintza) izatea austenita
fin bat sortzeko egokia dela esan daiteke, arrakastaz egonkortu daitekeena, emaitza bezala austenita
kopuru handia duen mikroegitura fin bat lortuz.

4. irudia. 6Mn2Ni aleazioaren SEM mikroegiturak. Ezkerretik eskumara: PT400-QT25, A-PTQT10 eta PTART-QT25
zikloetarako.

3.3. Trakzio saiakuntzak
3. taulan aleazio eta PT baxuko zikloaren eta PT altuko 6Mn2Ni aleazioaren bi baldintzen (QT25
eta QT10) trakzio saiakuntzetatik lortutako propietate mekanikoak erakusten dira.
3. taula. Gatz bainuetan eta labeetan tratatutako aleazioen propietate mekanikoak.
Aleazioa
2Mn
6Mn2Ni
6Mn2Ni

Zikloa
PT400-QT25
PTART-QT25
PTART-QT10

Rp0.2 (MPa)
842
551
661

Rm (MPa)
1276
1339
1181

El (%)
9.6
12.7
28.0

Rm.EL(GPa%)
12.2
17.0
33.1

Ikus daitekeenez, nahiz eta austenita atxikitu eduki berdina eduki (%9), 6Mn2Ni PTART-QT25
zikloan hobekuntzak aurki daitezke bai trakzioarekiko erresistentzian, bai elongazioan. Hau,
ziurrenik, desberdintasun mikroestrukturalen ondorioa izan da. 2Mn aleazioan bainita aurki
dezakegu, 6Mn2Ni aleazioan, berriz, martensita sekundarioa, materialari erresistentzia altuago bat
eskaintzen diona. Bestalde, 6Mn2Ni aleazioak aparteko propietateak erakutsi ditu QT10 baldintzan.
QT25-eko baldintzan lortutako trakzioarekiko erresistentzia eta elongazioaren arteko produktuaren
balioa ia bikoiztuz, seguruenik austenita atxikitu eduki handiagatik eta honen egonkortasun
mekanikoagatik, austenita fin batek egonkortasun mekaniko handiago batera baitarama, baina bloke
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geometriako austenitak materiala hauskorragoa bihurtzen du12 eta QT baxuak erabiltzean xafla
tamaina meheagoa lortu da.
4. Ondorioak
Tenplaketa eta partizio tenperaturek eta Mn eta Ni edukiek austenitaren egonkortzean duten
eragina karakterizazio teknika desberdinen bidez aztertu da bi aleazio desberdinetan. QT-n %25-eko
austenita duen eta 400 ºC-tan 300 segundoko partizio tratamendu batean (PT400-QT25), Mn masa
ehunekoa 2-tik 6-ra igotzeak azken mikroestrukturaren austenita edukia nabarmen handitzen duela
frogatu da. Partizioko tenperatura altuko Q&P zikloak, non partizio tenperatura martensitaren
austenitarako transformazioaren hasierari dagokion, QT baldintza baxuenean, austenita eduki askoz
ere altuagoa izan duen mikroestruktura finala lortzera eraman du 6Mn2Ni-aren kasuan. QT-aren
arabera (%25 austenita edo %10 austenita), aleazio elementuen gehikuntzarekin atxikitutako
austenitaren eboluzioa ere erabat ezberdina dela ikusi da. QT-an dagoen austenita bolumenaren
frakzioak azken hoztean austenitak duen egonkortasunean ere eragin zuzena dauka eta, beraz, oso
garrantzitsutzat jotzen da azken mikroestrukturaren kontrolerako. Horretaz gain, Mn edukiak eta Niaren adizioak austenitaren egonkortzean eragin handia duela egiaztatu da, RA %0-tik %47-era igoz,
manganesoaren masa-ehunekoa 2-tik 5.7-ra eta nikelarena 0-tik 1.6-ra igotzean, trakzio-propietate
bikainak erakutsiz.
5. Eskerrak
Bereziki ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA-ri materiala ekoizteagatik. Ikerketa
hau HIGHQP proiektuaren barnean burutu da, Research Fund Coal and Steel-k jaso duen 709855 zk.
hitzarmen pean. Lan honek egileen ikuspegia islatzen ditu eta Europako Batzordea ez da honetan
jasotako informazioaz egin daitekeen erabileraren arduradun.
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Gako-hitzak: zure lanaren hitz nagusien zerrenda (3-5 inguru).
Laburpena. Azken urteotan, ibilgailu osagaien pisu murrizketa lehentasun handiko faktore gakoa
izan da, bai erregailuen kontsumoa eta ingurumeneko kutsadura txikiagotzeko, bai segurtasun
pasiboen beharrak asebetetzeko. Ildo horretatik jarraituz, berotan estanpatutako erresistentzia altuko
altzairuak betidanik izan dira nabarmenduak. Hala ere, 6xxx eta 7xxx familiako aluminio aleaziozko
xaflak autoetako egituretan erabiltzeko ikertuak izaten ari dira haien puntako erresistentzia
espezifikoa dela eta. Aluminio hauek behar duten puntako propietate mekanikoak lortzeko, ordea,
ezin bestekoa da ziklo termikoaren baitan aurkitu daitekeen tenplea ondo burutzea.
Lan honetan, erresistentzia altuko AA7075-T6 eta AA6082-T6 aluminio aleazioen hozketa
abiadura kritikoa ikertzeko helburuarekin, tenplatze gaitasuna zehazteko ezaguna den Jominy
entsegua eraldatua izan da xafla formatuko piezak aztertzeko. Entsegu horretatik lortutako
termopareen neurketetan oinarrituta, alderantzizko simulazioak burutu dira txaparen edozein
puntutako hozketa profilak gogortasunekin konparatzeko. Era horretan, hozketa abiaduren eta
amaierako propietate mekanikoen arteko erlazioa kalkulatua izan da bi aluminio aleazioentzako.
Emaitzen arabera, AA7075-T6 aleazioa, AA6082-T6 baino kritikoagoa da, 30 ºC/s eta 7 ºC/s-ko
hozketa abiadura kritikoekin hurrenez hurren.
1. Sarrera
Material arinen artean, aluminio aleazioen eskaria asko igo da azken urteotan eta autoen
konponenteetan erabiltzen hasiak dira jadanik. Erresistentzia altuko aluminioen pisu murrizketa
altzairuekin alderatuta nabarmena izanik1, ingurumenean hobekuntza nabarmenak ekar ditzakete,
hala nola, erregai fosilen kontsumoaren murrizpena eta berotegi efektuko gasen emisioa txikitzea.
Hala ere, erresistentzia altuko aluminio hauek ez dira konformatzeko errazak, batez ere 6xxx eta 7xxx
familiakoak, hauen harikortasuna giro tenperaturan baxua izan ohi bai delako. Honi guztiari aurre
egiteko garatu den aurrerapen teknologikoetako bat aluminioa berotan estanpatzea izan da.
Konformaketa hobetzeaz gain, tratamendu termikoz gogortzen diren aluminio aleazioak erabiliz gero,
gogortasun handiko piezak lortu daitezke ziklo termikoa kontrolatuz. Ondorioz, estanpazio
parametroen definizio optimo bat ezinbestekoa izango da, lortu nahi den erresistentzia lortu ahal
izateko. Estanpazio pausuen artean, tenplaketa da kritikoenetarikoa.
Berotako estanpazio prozesuetan, trokelean tenplatutako piezen hozketaren aurreikuspena ez da
lan erraza, trokelaren zonalde ezberdinetan presio ezberdinak aplikatzen baitirelako edota xafla
ukitzen ez duten zonaldeak aurkitzen direlako, eta guzti honek eragin handia dauka 6082 aluminio
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xaflen hozketaren aurreikuspenean2. AA6082 aleazioen hozte abiadura kritikoa ikertzera aldera, beste
ikerketa batzuk aurrera eraman dira, baina erabilitako lan tarteak eta beraz, lortutako emaitzak ez dira
esanguratsuak izan berotan estanpatutako prozesuentzako, hozketa prozesu orokorretarako baizik3.
AA7075 aleazioen hozketa kritikoa kalkulatzeko metodo anitzak erabili dira4, baita xafla formatuko
materialentzako ere5, hala ere orain arte oso ikasketa gutxitan ezarri dira alderantzizko simulazioko
teknikak Jominy entseguetan xafla formatuko aluminio aleazioetan. Lan honetan, beraz, erresistentzia
altuko AA7075-T6 eta AA6082-T6 aluminio aleazioen hozketa abiadura kritikoa ikertuko da xafla
formatuko Jominy entsegu eraldatua erabilita alderantzizko simulazioarekin batera.
Hozketa abiaduren kalkulua ez da bakarrik hozketa profil konstanteen aurrean propietate
mekanikoak aurreikusteko baliagarria izan, baizik eta prezipitatuen zinematikan eta difusibitatean
oinarritzen diren modelo matematikoak garatzeko4. Modelo matematiko aurreratu horiek hozketa
profil aldakorren aurrean propietate mekanikoak aurreikusteko gaitasuna izan dezakete
etorkizuenan6, beste modeloak ez bezala.
2. Materialak eta Metodologia
2.1. Materialak eta probeten prestaketa
Ikerketa honetan erabilitako materialak, artifizialki zahartutako (T6) AA7075 eta AA6082
aluminiozko aleazioak dira. Materialen propietate termo-mekanikoak literaturatik hartutakoak dira.
Tenperaturaren menpeko propietate termo-fisikoak, hala nola, bero espezifikoa, dentsitatea eta
difusibitate termikoa, aldiz, esperimentalki lortuak izan dira 25 ºC eta 550 ºC bitartean kalorimetria
diferentzial eskaneatzaile (Differential scanning calorimetry, DSC), dilatometria (DIL) eta laser flash
(LFA) entseguen bitartez hurrenez hurren. Konduktibitatea, aurreko hiru propietate termo-fisikoetan
oinarrituz kalkulatua izan da. Propietate fisikoen emaitzak 1. taulan adierazten dira (giro tenperaturan
soilik), gogortasun balio nominalekin batera.
1. taula. AA7075-T6 eta AA6082-T6 aleazioen giro tenperaturako propietate fisiko eta mekanikoak.

Cp (J/g·K)

Dentsitatea
(kg/dm3)

Difusibitatea
(cm2/s)

Konduktibitatea
(W/m·K)

Prop. mekaniko
nominalak
Gogortasuna
(HV3)

AA6082-T6

0,874 ± 0,060

2,682 ± 0,010

0,735 ± 0,010

172,353 ± 0,062

95 - 105

AA7075-T6

0,885 ± 0,083

2,794 ± 0,003

0,547 ± 0,008

135,308 ± 0,083

160 - 175

Propietate fisikoak (25 ºC)

Bi materialetatik 3 mm-ko lodiera, 240-ko mm luzera eta 20 mm-ko zabalera duten xaflak moztuak
izan dira laminazio norabidean (240 mm-ko zentzuan). 4 mm diametroko aldez aldeko zulo bana egin
zaie probetei goiko partetik, berauek eskegitzeko asmoz. 1 mm-eko diametroa dituzten beste lau zulo
itsu egin zaie altuera ezberdinetara 1 mm-eko lodierako termopareak sartu eta probeten zentroko
tenperaturak neurtu ahal izateko (ikus 1. Irudia). AA7075-T6 materialez egindako probetaren kasuan
termopareak uraren gainazaletik -50 mm (TC1), -10 mm (TC2), 5 mm (TC3) eta 50 mm-ra (TC4)
kokatuak izan dira (ikus 2. Irudia). AA6082-T6 probetan, aldiz, -15 mm, 5 mm, 80 mm eta 160 mmra kokatuta dira.

Ur maila
1. irudia. AA7075-T6 probetaren planoa eta bertan dauden zuloen posizioa.
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2.1. Prozedura esperimentala
Aluminio aleazioen tenplea ondo burutzeko, materialari gogortasuna ematen dioten T6 egoerako
prezipitatu guztiak aluminio matrizearen baitan disolbatzea ezinbesteko da. Horretarako, lehenik eta
behin, Solubilizazio tratamendu termikoa (STT) burutu behar da konbekzio bortxatuko labe batean
10 minutuz 550 ºC-tan AA6082-T6 aleazioarentzako eta 480 ºC-tan AA7075 aleazioarentzako. STTaren ostean, probetak 7 s-tan garraiatuak eta eskegiak izan dira Jominy entseguko ontzian.
Jominy entsegu arruntean ez bezala, xafla formaturako eraldatua izan den Jominy entseguan
probeta ez da ur txorrota batekin hozten, baizik eta probetaren zati bat uretan murgilduz. Tenple
azkarragoa sortzeko asmoz AA7075-aren kasuan murgildu beharreko probetaren zatia handiagoa da
AA6082-an baino, 100 mm eta 35 mm hurrenez hurren, 7xxx familiako aleazioek tenple azkarragoa
behar bai dutelako gogortasun optimoak lortzeko 6xxx familiakoekin konparatuta. Beraz, lehen
aipatutako ontzia urez beteta dago maila jakin bateraino termopareak ur gainazaletik dagokien
altueran geratzen direla bermatzeko (ikus 2. Irudia).
Ur azpian murgildutako probetaren zatia azkar-azkar hozten denez, STT-an lortutako mikroegitura
giro tenperaturan “izoztu” egiten da, hau da, gogortasuna ematen duten prezipitatuek aluminiozko
matrizean disolbatuta mantentzen dira egoera metaegonkor batean. Giro tenperaturan lortutako
prezipitatuen disoluzio egoerari, W-Temper egoera deitzen zaio, non materiala oso bigun dagoen,
altzairuen tenplean gertatzen ez den bezala. Ur azpian murgildutako zatitik gora urrundu ahala
probeta motelago hozten da, gradiente termiko bat sortuz. Tenple motelago honek, gogortasunean
ekarpenik egiten ez duten prezipitatuen sorrera sustatzen du eta tenplearen eraginkortasuna murrizten
doa. Era honetan, probetaren altuera ezberdinetan hozketa profil ezberdinak lortzen dira ,beraz,
hozketa ezberdin hauei lotutako gogortasun ezberdinak ere. Probetak 3 minutuz eskegita geratzen
dira ur ontziaren barruan goiko partetik guztiz hoztu arte.

2. irudia. Xafla formatuentzako Jominy-eraldatuaren entseguaren konfigurazioa: Termopareen eta gogortasunen
kokapenak ur-mailarekiko AA7075-T6 aleazioan (Ezkerrean) eta entseguaren ikuspegi orokorra (Eskuinean).

Probeten luzeran zehar lortzen diren propietate mekanikoak 1. taulan adierazitako gogortasun balio
nominalekin konparatu ahal izateko, artifizialki zahartu behar dira giro tenperaturan disolbatuta
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geratzen diren prezipitatuak berriz ere agertzeko eta hasierako propietateak berreskuratzeko. Honela,
T6 egoera gogor bat lortu daiteke guztiz tenplatutako zonaldean eta materiala biguntzen doa
probetetatik gora joan ahala. Zahartze artifiziala burutzeko, probetak konbekzio bortxatuko labe baten
sartu behar dira 180 ºC-tan 2 orduz AA6082-aren kasuan eta 120 ºC-tan 24 orduz AA7075-aren
kasuan.
Gogortasun neurketak egiteko, probetak erditik moztuak izan dira 2. irudiko AA eta BB sekzioak
adierazitako ebakidura lauetatik. Bi sekzio horiek bistan uzten duten aurpegiak lixatu eta leundu egin
dira, 3 kg-ko micro-vickers gogortasunak (HV3) egin ahal izateko 2 mm bakoitzeko probetaren
luzeran zehar (Ikusi 2. Irudia). Azkenik, bi aurpegi ezberdinetan eta altuera berean lortutako
gogortasunen bataz besteko balioa eta desbiderapen estandarra kalkulatua izan da.
2.2. Hozketa abiaduren (HA) kalkulu numerikoa
Atal honetan, probetaren luzerako edozein puntuko HA kalkulatzea izango du helburu gisa lau
termopareek emandako neurketa esperimentaletan oinarrituta. Horretarako alderantzizko simulazio
teknika erabilia izan da elementu finituen metodoan (FEM) oinarrituta Forge® NxT izeneko
simulazio programarekin.
Simulazio programan probetaren geometria eta 1. taulan aipatzen diren materialaren propietate
termo-fisikoak inportatu dira. Simulatutako pausuak hurrengoak dira: beroketa labean, ontzirainoko
garraioa airean eta uretan murgildutako zatiaren hozketa. Probetak airearekin eta urarekin duen bero
transferentzia koefizientea (Heat Transfer Coefficient, HTC) optimizatua izan da, esperimentalki
lortutako termopareen neurketa simulaziokoekin bat egin dezan probetaren 4 puntu horietan.
Lortutako HTC balioa optimizatuak 19 W/m2·Cº eta 11,56 kW/m2·ºC izan dira airea-aluminioaren
eta ura-aluminioaren artean hurrenez hurren. Aurreko atalean probetaren luzeran gogortasunak 2 mm
bakoitzeko neurtu diren era berean, simulaziotik ere hozketa kurbak kalkulatuak izan dira probetaren
luzeran 2 mm bakoitzeko. 3. irudian ur gainazaletik distantzia ezberdinetara lortutako hozketa
profilak ikusi daitezke, bai termopareek emandako neurketenak (EXP), bai simulaziotik ateratako
hainbat puntutakoak ere.

HA13mm

3. irudia. AA6082-T6 probetaren 4 altuera ezberdinetan kokatutako termopareen neurketa esperimentala (EXP) eta
alderantzizko simulaziotik ateratako hozketa profilak altuera anitzetan, non 0 mm-ko profila ur gainazalekoa den.
HA13mm 13mm-tako altueran lortzen den HA adierazita dago adibide gisa.
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Hozketa profil bakoitza gogortasunekin konparatu ahal izateko, hozketa profil bakoitza era sinple
batean koantifikatzea komeni da. Horretarako, tenperatura tarte kritiko baten barruan lortutako
hozketa malda kalkulatua izan da probetaren altuera ezberdinetan. Malda horren balioari hozketa
abiadura (HA) deitu zaio. Tenperatura tarte kritiko horiek, lan honetan erakutsiko ez diren ikasketa
baten emaitzetan oinarrituta daude, non berotako estanpazio prozesutarako tarte optimoak 500-300
ºC eta 430-250 ºC bitartean daudela ondorioztatuta da AA6082 eta AA7075 aleazioentzako hurrenez
hurren. Beraz, HA era sinplean kalkulatzeko hurrengo ekuazioak erabili dira:
HA6082 = (500ºC – 300ºC) / (t500ºC – t300ºC) [ºC/s].

(1)

HA7075 = (430ºC – 250ºC) / (t430ºC – t250ºC) [ºC/s].

(2)

Non HA6082 eta HA7075 AA6082 eta AA7075 aleazioen hozketa abiadurak diren ºC/s-tan, eta t500ºC,
t300ºC, t430ºC eta t250ºC azpi-izenetan aipatutako tenperaturei dagokien denborak diren s-tan.
3. Emaitzak
Emaitzak aztertzeko, aleazio bakoitzarekin lortutako gogortasun neurketak eta HA-k erlazionatuak
izan dira probetaren altuera ezberdinetan (Ikus 4. Irudia).

4. irudia. Probetaren altuera ezberdinetan lortutako HA eta altuera horiei dagokien gogortasunak erlazionatzen
dituen grafikak, baita aleazio bakoitzari dagokion hozketa abiadura kritikoa (HAK) adierazita : AA6082-T6
(Ezkerrean) eta AA7075-T6 aleazioa (Eskuinean).

Bai AA6082 aleazioan, bai AA7075-ean, HA azkarragoa den heinean propietate mekanikoak
altuagoak dira ere. Baina, AA7075-ean AA6082-akin alderatuta, askoz kritikoagoa da, hau da,
propietate mekanikoen galera HA balio altuagoetan ematen da. Gainera, gogortasun jaitsiera hau
bortitzagoa da AA7075 aleazioaren kasuan. Horrek adierazten du, AA7075 aleazioa azkarrago
tenplatu behar dela dagokion propietate mekaniko optimoak eskuratzeko.
Hozketa abiadura kritikoaren (HAK) kalkulurako, probetan lortutako gogortasunak 1. taulako
gogortasun nominalekin konparatu behar dira. 4. irudiko grafiketan, aleazio bakoitzari dagokion
gogortasun balio nominalen tartea urdinez margotutako banda batekin adierazita dago (HVNOM.).
Banda honetatik behera kokatuta dauden gogortasun balioak, optimoak ez direla kontsideratu dira.
Beraz, probetaren gogortasunak banda honen barruan sartzen hasten diren HA balioei, HAK deitzen
zaie. Puntu kritiko honek, aleazioek jasan behar duten HA minimoa adierazten dute dagokien
propietate mekaniko optimoak eskuratzeko. HAK hauen balioak 7 ºC/s eta 30 ºC/s dira AA6082 eta
AA7075 aleazioentzako hurrenez hurren.
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4. Ondorioak
Egindako saiakuntzekin lortutako emaitzak aztertu ostean, ikerketa argitalpen honetatik atera
daitezken ondorioak hurrengoak dira:
• Ezinbestekoa da materialaren karakterizazio termo-fisiko egokia egitea materialaren
portaera termikoa era zehatz baten simulatzeko.
• Alderantzizko simulazioak, datu esperimental gutxirekin sistema osoaren portaera
termikoa kalkulatzea eta aurreikustea ahalbidetzen du.
• Gero eta hozketa abiadura motelagoa izan, zahartze artifizialaren osteko propietate
mekanikoak baxuagoak dira aluminio aleazioetan.
• AA7075 aleazioa AA6082-a baino kritikoa da hozketari dagokionez, hau da, propietate
mekaniko optimoak lortzeko AA7075 azkarrago tenplatu beharko litzateke.
• AA7075-ren hozketa abiadura kritikoa 30ºC/s-koa da, AA6082arena aldiz, 7 ºC/s-koa.
Aluminiozko aleazioetan, tenplea burutzerako orduan hozketa abiadurak balioa hauek
baino handiagoak izatea komeni da materialean propietate mekaniko optimoak
eskuratzeko.
5. Eskerrak
Egileek eskerrak eman nahi dizkiete bai Fagor Arrasateri, bai Eusko Jaurlaritzari doktoretza hau
burutzeko Bikaintek bekatik jasotako dirulaguntzagaitik.
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Gako-hitzak: zink oxidoa, laser interferentzia, chemical vapour deposition, azalera prozesaketa
Laburpena. Aerosol-assisted chemical vapor deposition (AACVD) oso erabilia da geruza finak
hazteko. Bere abantailarik aipagarrienak honakoan dira: beste CVD prozesuak baino tenperatura
baxuagoak eskatzen dituela, azkarrago hazten direla geruzak, merkeagoa dela eta behar diren
produktu kimikoak seguruagoak eta lortzeko errazagoak direla beste CVD prozesuekin parekatzen
bada. Nanosegundo-laser bidez lagundutako AACVD prozesuak berrikuntza bat suposatzen du modu
ezberdinetan. Alde batetik, prozesuak behar dituen errakzio kimikoetarako tenperatura lortzen
laguntzen du eta beraz, beste tenperatura iturri batzuk ekiditeko. Bestalde, laser interferentzia erabiliz
gero, geruzari patroi periodiko submikrometrikoak ematea lor daiteke, beste litografia metodo
korapilatsuagoetara jo gabe. Horrez gain, azpian dagoen materiala ez berotzea lor daiteke, zenbait
aplikazioetan oso interesgarria izan daitekena.
Lan honetan ns-laserrez lagundutako AACVD bidez, ZnO geruza finak fabrikatzeko metodologia
garatu da, prozesu eta materialaren ezaugarrien arteko azterketa bat eginez.
1. Sarrera
Zink oxidoa garrantzi handiko material erdieroalea da, bere ezaugarri elektroniko eta optikoak
direla eta1. II-IV n motako erdieroalea da wurtzita egitura hexagonala eta 3.7 eV-ko banda-hutsarte
batekin, eta beste antzeko material batzuekin alderatuta, merkeagoa eta ez-toxikoa da. Bere erabileren
artean, optoelektronika da aipagarrienetako bat, ultramore tartean, eta gas sentsoreetan, bere
egonkortasun termiko eta kimikoarengatik2-4.
Fabrikazio teknikak eragin handia du materialaren ezaugarri eta kalitatean, batez ere geruza fina
denean, eta AACVD-ak ezaugarri erakargarriak ditu beste fabrikazio prozesuekin konparatuta,
besteak beste: (i) beste CVD prozesuak baino tenperatura baxuagoak behar ditu, (ii) estekiometria eta
morfologia kontrol ona ematen du, (iii) hazte tasa handia, (iv) kostu baxua eta (v) aitzindari ugari
(zink kloruroa eta zink azetatoa, beste batzuen artean). AACVD erabiliz ZnO-ari buruz argitaratu
diren beste lan batzuetan tenperaturaren eta dopatzaileen erabilera aztertu dira, baina ez dago lan
askorik hazte prozesuko zinetikaren inguruan. Lan onetan, alderdi hau aztertu da, SEM, XRD eta
profilometroa erabiliaz, eta Matlab programa bat garatuz, partikulen tamaina eta nukleazio puntu
dentsitatea kalkulatzeko.
Lan honetan garatu den fabrikazio prozesua eta aztertze teknikak beste material batzuetarako
erabilgarria izan daiteke, aitzindari asko bait daude eskuragai helburu hau lortzeko5-8.
2. Esperimentala
2.1. AACVD sistemaren deskribapena
AACVD sistemak aerosol bat behar du, eta hau lortzeko atomizadore bat erabiltzen da. Aitzindaria
etanolarekin nahasten da eta nitrogenoa erabiliz bideratzen da sortutako aerosola substratuak jartzen
diren ganberara. Erreakzio-ganbera zilindrikoa da, 250 mm-ko diametroa du eta 70 mm-ko altuera.
Estalkia gardena du eta oinarria berotu daiteke 425 C arte. Aerosola, diseinu propioa duen pieza
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baten bidez iristen da substratura. Honek, toroide forma du eta dutxa baten modura 1 mm-ko
diametroko 22 zulo ditu uniformeki banatuta toroidean eta substatuari zuzenduta, 63 angelu batekin
substratuaren normalarekiko.

1. irudia. Aerosola sortzeko sistemaren eskema eta argazkia

2.2. ZnO geruzaren fabrikazioa eta azterketa
(100) siliziozko olatak eta alumina erabili dira substatu moduan. Deposizio prozedura presio
atmosferikoan egin dira. Aitzindari soluzioa 0,4 g zink kloruroa (ZnCl2) etanol 40 ml-etan disolbatuz
eta ultrasoinu bidez ordu batez nahastuz lortu da. Palas UGF 2000 atomizadorean soluzioa 4 bar
presioarekin eta nitrogeno fluxu kontrolatu baten bidez sortzen du aerosola eta bideratzen du
erreakzio ganberara, eta bertan erreazkio kimikoan termikoki aktibatzen dira substratuaren
tenperatura kontrolatuz.
Fabrikazio prozesuko parametroek mikroegituran duten eragina aztertzeko, esperimentu ugari
burutu dira hainbat aldagai aldatuz, aerosol fluxua, substratuaren tenperatura eta prozesuaren
iraupena, hain zuzen ere.

Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5

1. taula. Esperimentuetan erabilitako tenperatura, fluxu eta prozesuaren iraupenak
Tenperatura (°C)
Fluxua (l/min)
Prozesuaren iraupena
(min)
375 and 400
4, 6, 8
60
350, 375, 400
6
60
350, 375, 400
6
5, 10, 15, 20, 30 and 60
325, 350, 362, 375, 387, 400
6
15
325, 350, 375, 400
6
15

ZnO-aren morfologia aztertzeko, laginak JSM-7000F FEG-SEM mikroskopioan aztertu dira eta
Matlab programa propio batez nukleazio puntu dentsitatea eta haien batazbesteko tamaina neurtu dira.
Geruzen lodiera neurtzeko, maskara mekaniko bat erabili da (shadow mask) ZnO-an geometriak
lortzeko eta horrela KLA Tencor P-6 profilometroa erabili ahal izateko altuera neurtzeko. Azkenik,
kristalaren estruktura Bruker D8 Advance A25 XRD mikroskopioa erabili da, w=2° eraso-angeluaz,
eta Kα lerroaren uhin-luzera Cu-arentzat 1.5406 Å delarik.
Azkenik, neurketa optikoak egin dira, UPB-150-ART esfera integratzaileaz, ZnO-aren islapen
espektro ikusgaia lortzeko. Neurketa hauek egiteko "Set 5"-eko laginak erabili dira.

3. Emaitzak
3.1. Fluxua eta tenperaturaren ergaina geruza finaren fabrikazioan
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ZnO geruza finak 3 fluxu (4, 6 eta 8 l/min), 2 tenperatura (375 eta 400 C) eta 60 min iraupenez
fabrikatu dira geruza finaren hazte prozesuan aerosol fluxuaren eragina aztertzeko. 3. irudian eta 2.
taulan ikus daitezke emaitzak.

2. irudia. SEM irudiak: ZnO geruza finak 3 fluxu (4, 6 eta 8 l/min), 2 tenperatura (375 eta 400 C) eta 60 min
iraupenez fabrikatuta
a) Average particle size (µm2)
a)
4 l/min
6 l/min
8 l/min
375 °C
0.11
0.03
0.08
400 °C
0.61
0.35
0.44

b) Nucleation site density (particles/ µm 2)
b)
4 l/min
6 l/min
8 l/min
5.12
9.31
4.55
3.25
5.96
3.61

Fluxuaren aldaketak ale tamainean eta ale dentsitatean du eragina, irudian eta taulan ikus daiteken
bezala. Alerik txikiena eta ale dentsitate handiena 6 l/min-ko fluxuarekin eta 375 C-etan lortzen dira.
Atomizadorearen ezaugarriak direla eta, partikula konzentrazioa ez da aldatzen, beraz, aerosol
fluxuaren eragina alearen neurri eta dentsitatean aerosol tanten energia zinetikoarekin zerikusia dutela
uste dugu. Fluxu baxuarekin, aerosol tanten abiadura ez da nahikoa tanta guztiak substratura iritsi
ahal izateko, substratu azpiko beroak eragindako konbekzioak gora bidaltzen dituelako, baina 8 l/minko fluxuarekin, ordea, abiadura hain handia denez, tanta batzuk errebote egiten dute, azaleran
adsorzio prozesura iritsi gabe. Fluxuaren eragina mikroegituran ez da oso nabarmena tenperaturak
duenarekin alderatura, eta espero den bezala, ale tamaina tenperaturarekin hazi egiten da.
X-izpiak (XRD) erabili dira "Set 2" laginak aztertzeko. 4. irudian emaitzak ikus daitezke, eta kasu
guztietan wurtzita egitura hexagonala izan da nagusi, JCPDS (36-1451) datuen arabera. Tenperatura
guztietan intentsitate handiko tontorra ikusten da 2=35 puntuan, (002) planoari dagokiona,
bereziki nabarmena 375 C-etan. 350 eta 400 C-etan, (101) planoa da nabarmenagoa. 5. Irudiko
SEM emaitzek baieztatzen dituzte XRD analisiak: ZnO aleak substratoarekiko perpendikularki cardatzaren norabidean hazi direla 375 C-ko laginetan, (002) planoari dagokiona. Argi eta garbi
ikusten da forma hexagonala SEM argazkietan (5. irudia).
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3. irudia. XRD irudiak: ZnO geruza 350, 375 eta 400 C eta 6 l/min-ko fluxuarekin hazita (60 min-ko iraupenez).
JCPDS (36-1451) erreferentzia azaltzen da beheko aldean

4. irudia. SEM irudiak: 350, 375 eta 400 C eta 6 l/min-ko fluxuarekin hazitako laginak (60 min-ko iraupenez).

"Set 3"-ko laginak hazte zinetika aztertzeko erabili dira. Lagin horiekin lehenengo 15-30
minutuetan nukleazio puntu kopurua igotzen da eta 20 minutu eta gero, behera egiten du eta, aldiz,
alearen tamainak gora egiten du, aleen koaleszentzia dela eta. Arrhenius ekuazioa erabiltzen bada (1.
ekuazioa), non k erreakzio tasa den, k0 esponentzialaren faktorea, Ea aktibazio energia, T tenperatura
absolutoa, eta R gas konstante unibertsala, 6. irudiko grafika marraztu daiteke. Tenperatura altuetan
adatomoek energia xurgatzen dute energia baxuko lekuetara mugitzeko, beraz aleak hazi araziz eta
hazte tasa igoz. Gure ZnO hazteko prozesuaren aktibazio energia kalkula daiteke grafika honetan eta
emaitza 1.06±0.05 eV-koa da. Beste antzeko teknika batekin alderatuz (spray pirolisia), aktibazio
energia aztertzen duten bi kasurekin alderatu ditugu emaitzak: batean zink kloruroa (R. S. Sabry et
al.10) eta bestean zink azetatoa (R. Ayouchi et al.11) aitzindari bezala erabiltzen dutenak. Lehenengoan
0.6 eta bigarrenak 0.16 eV-ko emaitza lortzen dute. Aktibazio energia baxuak eraginkorragoa egiten
du fabrikazio prozesua, beraz, gure prozesua bi horien tartean egonda, kasu hoberenetik gertuago
aurkitzen da.
𝐸𝑎

(1)

𝑘 = 𝑘0 𝑒 −𝑅𝑇
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5. irudia. Arrhenius grafika: K-ren logaritoa vs tenperaturaren alderantzizkoa

ZnO-ren erreflaktantzia aztertzeko, neurketa optikoak ere egin dira, "Set 5"-eko laginekin,. 325
C-etan hazitako materialek erreflaktantziarik handiena agertzen dute aztertutako uhin luzera tartean.
Neurtutako balioa bat dator substratoarenarekin ZnO geruza fin baten indargabetzearekin. 350 Cetan bi islatze tontor sortzen dira, 650 nm-tik 500 nm-ra, 370 C eta 400 C-etan bezalaxe. 900 nmko islatze tontorra kasu guztietan agertzen da.

6. irudia. ZnO-aren Erreflaktantzia (%), 4 tenperatura ezberdinetan fabrikatuta, 15 minutuko iraupenarekin, esfera
integratzaile batekin neurtuta

Joera hauek N. B. Khelladi et al.-en azterketan ere ikus daitezke12. Erreflektantzia geruzaren
lodierarekin izan dezake zerikusia, baina baita ale tamaina eta eramaile konzentrazioarekin ere.
Emaitza hauek in-situ geruza lodierak neurtzeko aukera irekitzen du, prozesua kontrolatze aldera.
4. Ondorioak
ZnO geruzak fabrikatu dira AACVD prozesua erabiliz eta prozesu parametroek hazte zinetikan
duten eragina aztertu dira. Aerosol fluxuak eragin txikia du alearen hazte prozesuan, baina
tenperaturaren eragina, aldiz, oso nabarmena da, batez ere geruzaren morfologian, erreakzioak
kontrolatutako prozesu batean aurreikusten den bezala. ZnO kristalaren orientazioan aldaketak daude
tenperaturarekin ere, baina 375 C-etan, c-ardatzarekiko hazte prozesua nabarmenena da kasu guztien
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artean. Prozesuaren aktibazio energia ere kalkulatu da, Arrhenius grafikaren bidez, 1.06 eV balio
eraginkorra agertuz. Eta azterketa optikoari dagokionez, geruzaren lodierak eragin handia du
emaitzetan.
Ondorioz, ZnO geruza finak hazteko prozesu bat garatu da, zenbait arloetan aplikazio zuzena izan
dezakena, material kimioresistibo bezala gas sentsoreetan, edota islatzearen aurkako geruza bezala
eguzki-zeluletan, besteak beste.
5. Eskerrak
Ikerketa hau EU H2020 programako 767285 “Nanostencil” proiektuari esker burutu da.
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DLC estaldurak erreminta altzairuetan pultsu positibo bidezko
HiPIMS teknika erabiliz: konparaketa azterketa
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Laburpena.
DLC “Diamond Like Carbon” estaldurak interes handikoak dira eta aplikagarritasun handia dute
industrian haien aparteko ezaugarriei esker, besteak beste higadurarekiko erresistentzia,
marruskadura koefiziente txikia, gogortasun handia edo biobateragarritasuna nabarmendu
daitezkeelarik. Hala ere, PVD “Physical Vapor Deposition” tekniken bidezko beste estaldurekin
alderatuz desabantaila nagusi bat aurkezten dute: haien itsaspena substratuarekin ez da ona eta horrek
haien aplikazioa industrian mugatzen du. Lan honetan estaldura hauen itsaspen eta ezaugarri
tribomekanikoak hobetzeko pultsu positibo bidezko, HiPIMS “high-power impulse magnetron
sputtering”, teknika berria erabiliz Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) egindako azkeneko
lanetan lortutako emaitzen berrikuspena egingo da. Horretarako, ta-C eta WC:C estaldurak erabili
dira, azkeneko hau W-rekin dopatuta dagoena, eta erreminta altzairu ezberdinetan ezarri dira, oso
emaitza onak lortuz itsaspen zein tribologia entseguetan.
1. Sarrera
DLC (Diamond Like Carbon) estaldurak diamante eta grafitoaren egiturak konbinatzen dituen
karbono amorfoaren modu metaegonkorrak dira, sp2 eta sp3 lotura kobalenteen hibridazioan dauden
karbonoko atomoen sare amorfoa dutena. Azkeneko honek estalduraren ezaugarriak zehaztuko ditu,
sp2 eta sp3 lotura kopuruaren arabera1. Estaldura hauek aplikagarritasun industrial paregabea
erakusten dute gogortasun handia, marruskadura koefiziente txikia, higidurarekiko erresistentzia
handia edo kimikoki inerteak baitira eta honen ondorioz, aplikazio tribologikoetarako aproposak
dira2,3. Horregatik, ebaketa eta konformazio erreminta edo injekzio moldeetan asko erabiltzen dira;
baita automozio edo medikuntza bezalako beste sektoreetan ere4-6.
Ezaugarri apartak izan arren, PVD bidezko beste estaldurekin alderatuz, DLC estaldurek
desabantaila nagusi bat aurkezten dute, substratuarekin itsaspen txarra7. Hainbat arrazoi daude
itsaspen gaitasun eskas hori azaltzen dutenak: lotura kimikoen dentsitate baxua azaleko
prestaketarengatik, lotura kimikoen arteko ezberdintasunak estaldura-substratu interfazean edo
estaldura prozesuan sortutako hondar tentsioak8. Desabantaila honek estaldura hauek industrian
erabilera zabalagoa izatea mugatzen du. Ikerketa ezberdinetan haien itsaspena hobetzen saiatu dira,
nitrurazio aurre tratamenduan oinarritzen diren duplex tratamenduak9, DLC-PAPVD bidezko geruza
anitzeko estaldurak10 edo HiPIMS10 bezalako teknikak erabiliz, itsaspen gaitasuna zertxobait
hobetzea lortuz. Santiago et al.12 HiPIMS teknikaren deskarga prozesuan anplitude ezberdineko
tentsio positiboak aplikatzearen efektua aztertu zuten, eta ezaugarri mekanikoetan eragina zuela ikusi
zuten.
Lan hau Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) Materialen eta Fabrikazioaren Ingeniaritza
taldeak egindako lanen konparaketa azterketa bat egitean oinarrituko da. Lan hauetan pultsu positibo
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bidezko HiPIMS teknika erabili zen DLC estalduren itsaspena eta ezaugarri tribomekanikoak
hobetzeko erreminta altzairu ezberdinak estaliz. García et al.13 ta-C eta WC:C DLC estalduren
itsaspen eta higadurarekiko erresistentzian hobekuntza antzeman zuten teknika hau 1.2379 altzairu
konbentzionalarekin erabiliz. Claver et al.14, berriz, ezaugarri hauen hobekuntza aztertu zuten
estaldura berdinak erabiliz K360, Vanadis 4 eta Vancron altzairuetan. Lan honetan substratuaren
eragina itsaspena eta ezaugarri tribomekanikoetan aztertuko da, aipatutako lanetan lortutako emaitzei
erreparatuz.
2. Prozedura esperimentala
2.1. Materialak
Lan hauetan erabilitako altzairuak hurrengoak dira: 1.2379 altzairu konbentzionala,
Birgaldatutako (ESR) K360 altzairua eta hauts-metalurgiako Vanadis 4 eta Vancron altzairuak.
Material hauek aukeratu ziren industrian duten erabilera zabalagatik eta ezaugarri mekaniko onak
dituztelako: hotzean lan egiteko erremintak, ebaketa erremintak edo estrusio eta estanpazioa
adibidez5. Horregatik, material hauek gogorrak eta higidurarekiko erresistenteak izan behar dira,
lanean daudenean jasango dituzten karga errepikakorrei aurre egin ahal izateko15. Hauts-metalurgiako
altzairuak kalitate altuenekoak dira; egonkortasun dimentsional handiagoa dute, karburoen
homogeneotasuna, purutasun metalurgiko handiagokoak dira eta segregazioetatik libre egoteagatik16.
Birgaldatutako K360 altzairua, bestalde, 1.2379 altzairu konbentzionala baino kalitate handiagokoa
da, ezpurutasun gutxiago baititu, purutasun handiagoa du, segregazioa gutxiago ditu eta bere egitura
homogeneotasun handiagokoa da. Altzairu bakoitzaren konposizio kimikoa 1. taulan azaltzen da.
Azterketetarako 30 mm-ko diametroa duten probeta lauak fabrikatu ziren. Substratuen gainazalak
hainbat pausuen sekuentzia jarraituz sakonki garbitu ziren: garbiketa ultrasonikoa detergente
alkalinoarekin (1% Tickopurr R33), ur desionizatuarekin xafarratu, isopropanolarekin garbitu eta
airean lehortu.
1. taula. Altzairuen konposizio kimikoa.
Altzairua

C (%)

Si (%)

Cr (%)

N (%)

V (%)

Mn (%)

Mo (%)

1.2379

1,55

0,3

11,3

-

0,75

0,3

0,75

K360

1,25

0,9

8,75

-

1,18

0,35

2,7

Vanadis 4

1,4

0,4

4,7

-

3,7

0,4

3,5

Vancron

1,3

1,8

4,5

1,8

10

-

-

2.2. Estaldurak
Estaldurak egiteko xPro4C sistema industriala, PVT GmbH (Bensheim, Germany) diseinatutakoa,
erabili zen. Ekipamenduak 0,51 m3 eta 4 katodo dituen huts kamera dauka, grafitoko bi objektibo
dituena; bat UBM “Unbalanced Magnetron Mode” moduan la egiten eta bestea HiPIMS V + moduan,
WC-ko beste objektibo ere badu, orekatutako magnetroi konfigurazioarekin, eta Cr-ko azkeneko
katodo bat HiPIMS moduan lan egiten duena. Estaldura prozesuan hurrengo pausoak jarraitu ziren:
lehendabiziko aurre tratamendua Ar+-rekin 15 minutuko iraupena izan zuena, ondoren Cr lotura
geruza HiPIMS bidez ezarritakoa eta WCko bitarteko geruza DC moduan ezarritakoa. Azkenik,
estaldura ezartzeko grafitoko bi objektiboak erabili ziren, bat DC moduan eta bestea HiPIMS moduan.
WC:C estaldurarako gainera, WC ezarri zen batera, geruza W-rekin dopatzeko.
2.3. Egitura eta estalduren lodieraren karakterizazioa
Estalduren konposizio kimikoa eta lodiera determinatzeko “Glow-discharge optical emission
spectroscopy” (GDOES) espektrometria teknika erabili zen, JOBIN YVON 100000RF GD-OES
(HORIBA Instruments, Kyoto, Japan) ekipamenduarekin.
Renishaw espektrometroa erabili zen Raman espektroa erregistratzeko eta DLC estalduren
egiturako propietateak aztertu ahal izateko. Horretarako 532 nm-ko laser berdea erabili zen, 100 mW-
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ko potentziarekin gainazalera bideratuz. Lortutako Raman espektroa kurbara egokitu zen bi funtzio
Gaussiar erabiliz, modu desordenatuaren (D banda) eta grafitoaren (G banda) gailurrak lortuz.
Gainera, gailurreko altueren erlazioa D eta G banden intentsitate erlatiboa lortzeko (I(D) / I(G)) erabili
zen.
2.4. Entsegu mekaniko eta tribologikoak
Nanogogortasun neurketak egin ziren MTS NANOINDENTER XP ekipamendua erabiliz,
Berkovich indentadore batekin, 2000 nm-ko sakontasun maximoarekin eta 25mN-eko karga
maximoarekin. Oliver y Pharr17 metodoa jarraitu zen gogortasuna eta Young-en moduluaren balioak
lortzeko, eta substratuaren eragina Bec et al.18 modeloa jarraituz zuzendu zen.
Estaldura eta substratuaren arteko itsaspena diamanteko Rockwell indentadorea duen CSM
REVETEST scratch tester ekipamenduaren bidez egindako marradura entseguarekin neurtu zen.
Proben parametroak hurrengoak izan ziren: karga erlazioa 100 N/min, amaierako karga 100 N,
abiadura 9,58 mm/min eta entsegu luzera totala 10 mm. Saiakuntza egiterakoan emisio akustikoa,
marruskadura koefizientea eta indentadorearen penetrazioaren seinaleak jasotzen dira, eta horrekin
batera mikroskopio bidez aldaketak dauden zonaldeak behatzen dira. Honi esker itsaspena definituko
duten hiru karga kritikoak zehaztea posible da. Lehenengo karga kritikoak (Lc1) lehenengo kohesio
akatsa adieraziko du, bigarren karga kritikoak (Lc2) lehenengo atxikitze akatsa eta hirugarren karga
kritikoak (Lc3) estalduraren delaminazio totala edo akats kritikoa dagoela adieraziko du.
Tribologia saiakuntzak Microtest serie MT (Microtest S. A.) ekipamenduarekin egin ziren eta
horretarako pin-on-disc entseguak egin ziren 6 mm-tako aluminako bolak pin bezala erabiliz eta
probetak disko bezala. Saiakuntzen parametroak hurrengoak izan ziren: karga 40 N, 200 rpm, 20000
ziklo eta 8, 10 eta 12 mm entsegu erradioak. Higadura arrastoak neurtzeko mikroskopio optikoa eta
konfokal S Mart (Sensofar) mikroskopioa erabili ziren. Galdutako bolumena eta higadura
koefizientea bi modutan neurtu ziren: ASTM G9919 estandarra jarraituz eta zuzenean konfokal bidez
lortutako galdutako bolumenaren neurketak erabiliz.
3. Emaitzak
3.1. Egitura eta estalduraren lodieraren karakterizazioa
Azterketetan13,14 egindako GDOES (“Glow-discharge optical emission spectroscopy”)
espektrometriaren emaitzak ta-C estaldurak 1,5 µm inguruko lodiera aurkeztu zuela erakusten du,
%90 baino gehiagoko karbonoko pisu portzentaje kontzentrazioarekin geruzaren lehenengo 0,65 µmtan. Ondoren, 0,85 µm-tako WC-ko geruza ikusi daiteke eta azkenik kromoko 0,2 µm-tako lotura
geruza behatu daiteke ere, itsaspena hobetzeko ezarritakoa. WC:C estalduran berriz, 1,75 µm
inguruko lodiera totala neurtu zen, hasierako W-rekin dopatutako eta 0,75 µm inguru dituen
karbonoko geruza batekin eta bigarren trantsizio geruza batekin, azkeneko hau 1 µm inguruko lodiera
duena eta non W portzentajea handitzen da karbonoarena jaisten den aldi berean. Azkenik, aurreko
kasuan bezala kromoko lotura geruza ikusi daiteke.
Raman espektroskopia estalduren sp2 eta sp3 loturen erlazioa zehazteko helburuarekin egin zen.
Horretarako sp2 / sp3 indizearekin erlazionatuta dagoen intentsitateen arteko indizea I(D) / I(G)
behatzea beharrezkoa da. I(D) / I(G) indizearen balorea geroz eta handiagoa izan, sp2 loturen kopurua
handiagoa izango delarik. Claver et al.14 egindako azterketak erakusten duen bezala WC:C estaldurak
I(D) / I(G) indizearen balore handiagoak erakutsi zituen; honek esan nahi du estaldura horrek sp2
lotura kopuru handiagoa izango duela eta ta-C estaldurak berriz sp3 kopuru handiagoa. Sp3 loturen
kopurua ezaugarri mekanikoekin erlazionatuta dago, loturen kontzentrazio handiagoa estalduraren
gogortasun handiagoa suposatuko duelarik.
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3.2 Entsegu mekaniko eta tribologikoak
2. taulak estalitako probetetan egindako nanogogortasun eta Scratch entseguetan lortutako
emaitzak laburbiltzen ditu. Ikusi daitekeenez nanogogrtasuneko emaitzak ta-C estaldurak WC:Ckoak baino gogorragoak direla erakusten dute kasu guztietan, Raman espektroskopian
ikusitakoarekin bat datorrena. Nanogogortasun saiakuntzak karga nahiko baxuetan egiten dira
estalduraren gogortasuna karakterizatu ahal izateko substratuaren eraginaren influentzia ekiditeko,
horregatik, zentzu honetan ezberdintasunak behatzea ezinezkoa da. Young-en moduluaren eta H3/E2
erlazioaren balioak baita handiagoak dira ta-C estalduraren kasuan ere, estaldura honek deformazio
plastikoarekiko erresistentzia altuagoa duela adierazten duelarik13,14.
Itsaspen entseguetan lortutako emaitzek kasu guztietan pultsu bidezko HiPIMS teknika berria
erabiliz estalduren itsaspena substratuarekin argi hobetzen duela erakutsi zuten, neurtutako karga
kritikoen baloreak DLC estalduren itsaspena erreminta altzairuetan hobetzea bilatzen zuten beste lan
batzuetan: Magnetron Sputtering konbentzionala, Plasma-enhanced chemical vapor deposition
(PECVD) edo Duplex estaldurak adibidez13,14, lortutakoak baino altuagoak dira. Gainera, espero zen
bezala, WC:C estalduraren itsaspena hobeagoa da, hondar tentsioak murrizteko gehitutako W-ren
dopaketarengatik14, karga kritikoaren balore handiagoak erakusten duten bezala.
Substratu guztiek estaldurarekin duten itsaspenean hobekuntza dutela erakutsi arren, substratu
desberdinetarako lortutako emaitzak alderatzen badira, nabarmendu daitekeen lehenengo gauza
altzairu konbentzionala (1.2379) eta gainerakoetarako lortutako balioen arteko aldea da. García et
al.13 WC:C estaldurarako lorturako emaitzetan Lc2 karga kritikoaren 40,87 N-eko balioa ikusi daiteke
eta 57,89 N-etakoa Lc3 karga kritikorako. Kalitate altuagoko altzairuekin, berriz, Claver et al.14 59,8
N-etako Lc2 karga kritikoaren balioak lortu zituzten eta 77,1 N-etakoak Lc3 kargarentzat. ta-C
estalduraren kasuan antzeko zerbait gertatzen da, 1.2379 altzairuarekin lortutako balioak kalitate
altuagoko altzairuekin lortutakoak baino txikiagoak direlarik, 2.taulan ikusi daitekeen bezala.
2. taula. Entsegu mekanikoen emaitzak.
Gogortasuna
(GPa)
1.2379 WC:C
K360 WC:C
Vanadis 4 WC:C
Vancron WC:C
1.2379 ta-C
K360 ta-C

17 ± 0,56
14 ± 1
15 ± 2
31 ± 1
24 ± 3

Vanadis 4 ta-C
Vancron ta-C

26 ± 2
-

Youngen moduloa
(GPa)
188 ± 3
257 ± 22
277 ± 27
251 ± 4
311 ± 27
343 ± 30
-

H3/E2

Lc1 (N)

Lc2 (N)

Lc3 (N)

0,15
0,043
0,041
0,45
0,148

10,29
18,9 ± 0,7
19,2 ± 0,4
19,2 ± 2,1
11,72
-

40,87
32,9 ± 0,6
58,8 ± 1,3
59,8 ± 0,7
18,86
29,6 ± 2,5

57,89
73,8 ± 4,0
77,6 ± 2,3
77,1 ± 3,9
49,39
50,7 ± 3,7

0,152
-

-

25,0 ± 3,1
24,4 ± 4,2

40,3 ± 1,1
50,4 ± 5,4

Autoreak adierazi zuten bezala13,14, marruskadura eta higadura entseguak ezaugarri tribologikoen
hobekuntza argia erakutsi zuten ere pultsu positibo bidez estalitako probeta guztietan. 1. Irudian pinon-disc saiakuntzak eta gero lortutako higidura arrastoen adibidea ikusi daiteke: estali gabeko
probetarena (a), eta estalitako probetenak (b eta c), kasu honetan K360 substratuarekin. Ikusi
daitekeen bezala, higadura txikiagoa da estalitako probeten kasuan, higidurarekiko erresistentziaren
hobekuntza suposatzen duena. Bi estaldurek higidurarekiko erresistentzia hobetzen duten arren, ta-C
estaldurak oso higidura urratzaile gutxi aurkezten duela ikusi daiteke, eta, WC:C estalduraren kasuan,
berriz, marradura mikrometrikoak ikusi daitezke. Portaera hau berdintsua izan zen lau substratuekin
estalitako probeta guztietan.
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1. irudia. Pin-on-disc entseguen ondoren geratzen diren higadura zirrikituen adibidea: konfokal bitartez
lortutako irudiak K360 materialean (a), K360 WC:C estaldurarekin (b) eta K360 ta-C estaldurarekin (c).

2. irudiak estalitako probeta bakoitzaren higidura koefizientea (K); konfokal bidez zuzenean eta
ASTM G99 jarraituz neurtuta, eta marruskadura koefizientearen (COF) emaitzak jasotzen ditu. Estali
gabeko probeten kasuan emaitza guztiak parekoak izan ziren, 10-6 mm3/Nm inguruko balioak neurtu
ziren K koefizientearentzat eta 0,7 inguruko balioak COF koefizientearentzat13,14. 2. Irudian ikusi
daitekeenez estalitako probeta guztientzat neurtutako K eta COF baloreak antzekoak dira kasu
guztietan eta joera berdintsua aurkezten dute. Gainera, azpimarratu daiteke substratu guztien kasuan
ta-C estaldurak higidurarekiko erresistentzia hoberena aurkeztu zuela.
3,50E-06

0,16

0,15

0,14

3,00E-06

0,097

0,105

0,1

0,1

2,00E-06
0,08
1,50E-06

0,067

0,07

0,07
0,06

1,00E-06

COF

K (mm3/Nm)

0,12

0,112

2,50E-06

K ASTM G99
K conf
COF

0,04

5,00E-07

0,02

0,00E+00

0
Vancron Vanadis K-360 1.2379 + Vancron Vanadis K-360 1.2379 +
WC:C 4 WC:C WC:C WC:C
ta-C
4 ta-C ta-C
ta-c

2. irudia. Higadura koefizientea, ASTM G99 eta konfokal bitartez neurtuta, eta marruskadura
koefizientearen emaitzak estalitako probetetan.

4. Ondorioak
Aurreko guztiaren arabera ondoriozta daiteke Pultsu positibo bidezko HIPIMS teknikak DLC
estalduren itsaspena eta higadurarekiko erresistentziaren ezaugarriak hobetzen dituela. Bestalde,
nanoindentazio probetan lortutako emaitzak antzekoak dira bi estalduretarako kasu guztietan.
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Substratu ezberdinen arteko desberdintasun argiak hautematea zaila da, bereziki marruskadura eta
higadurarekiko erresistentziaren emaitzetan, non antzeko emaitzan lortu ziren. Desberdintasun
argienak itsaspen ezaugarrien emaitzetan ikusi ziren. Zentzu honetan posible da ikustea nola 1.2379
altzairu konbentzionalak, kalitate baxuenekoa, karga kritikoen balore txikienak aurkeztu zituen bi
estalduretarako, substratuarekin itsaspen okerragoa duela adierazten duena. K360 birgaldatutako
altzairua eta hauts-metalurgiako altzairuen arteko emaitzak alderatzen badira diferentzia txikiak topa
daitezke, hauts-metalurgiako altzairuak substratu bezala duten probetak itsaspen ezaugarri hobeagoak
aurkezten dutelarik.
Kalitate handiagoko altzairuen portaera hobeago hau zehazteko azterketa sakonago bat egitea
beharrezkoa izango litzateke, baina badaude hainbat arrazoi portaera hau azaldu dezaketenak.
Altzairu hauen egonkortasun dimentsionala, karburoen homogeneitate handiagoa eta altzairu hauen
ezaugarri mekaniko hobeagoak; zailtasuna edo limite elastiko handiagoa besteak beste, estalduren
ezaugarri tribomekanikoetan eragina dutela dirudi. Propietate hauek substratu-estaldura interfazean
tentsioak txikiagoak izatea sor ditzakete, estalduren bidez transmititutako karga jasateko gaitasuna
areagotuz. Gainera, estaldura eta substratu hauen arteko bateragarritasun kimiko handiagoa
itsaspenerako faktore erabakigarria ere izan daiteke
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Gako-hitzak: tungsteno oxidoa, laserra, sputtering, azalera prozesaketa.
Laburpena. Tungsteno oxidoa oso erabilia da sentsore konduktometrikoen arloan. Mota honetako
sentsoreetan funtsezkoa da materialaren azaleran gertatzen diren erreakzio kimikoak eta horretarako
materialaren ezaugarriak fabrikazio prozesuan zehar kontrolatzea oso garrantzitsua da. Horregatik,
lan honetan, laserra erabiliaz, tungsteno oxido geruza finen ezaugarriak aztertu nahi izan ditugu
sentsoreetan erabili ahal izateko. Geruzak sputter bidez fabrikatu eta gero, 600 ºC tratamendu
termikoa egin zaie, ondoren haietako lagin batzuk DLIP (Direct Laser Interference Patterning)
teknika bidez prozesatuz. Egituraren azterketa egin ostean, zulo txikiz osatutako lerro patroi bat ageri
da DLIP prozesua jasan duen WO3 azaleran, tratamendu termikoa bakarrik jasan duenak azalera leuna
agertzen duen bitartean. Bi kasuetan, fase tetragonala agertzen da (X izpien arabera) eta ezaugarri
erreduzitzaileak agertu dira materialaren gaineko geruzetan (TOF-SIMS analisien arabera). Materiala
dispositibo sentsore batean integratu ondoren, NO2 konzentrazio txikien aurrean (0.5 ppm-tik 5 ppmra, 200 ºCetan neurtuta) agertutako erantzuna altuagoa izan da, detekzio limitea 10 ppb-tik 20 ppb-ra
jaitsiz. Sentsore honek eraikin barruko aire kalitatea neurtzeko funtzioa duenez, horrelako inguruetan
ohikoak diren bi gas neurtu dira: karbono monoxidoa eta formaldehidoa. Sentsorearen erantzuna
NO2-rako aski selektiboa izan da, sentsorea helburu honetarako egokia dela baieztatuz.
1. Sarrera
Azken urteetan nanoegiturak atentzio handia jaso dute sentsore konduktometrikoen arloan, leiho
handi bat zabaltzen bait dute ezaugarri kimiko eta fisikoak kontrolatzeko eta aldi berean, sentsoreen
ezaugarriak behar diren helburuetarako aldatzeko¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. Metodo horien artean DLIP (Direct Laser Interference Patterning) aukera
paregabea da materialeen azalera era kontrolatuan aldatzeko, eta horren eraginez, beraien ezaugarriak
sentsore bezala hobetzeko. Teknika honek abantaila handiak ditu fabrikazio aldetik, laserraren beroa
eta interferentzi patroiak aldi berean sor bait ditzake zentimetro karratu batean segundu batean baino
denbora motzagoan. Horrez gain, nanoegiturak in-situ sor daitezke, beste metodo batzuen
eragozpenak ekidituz. Orain arte, DLIP teknika arrakastatsua izan da materiale ezberdinen azalerak
aldatzeko, haien artean erdieroaleak¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..
Bestalde, aski ezaguna da tungsteno oxidoaren erabilera sentsore konduktometrikoetan dioxido
nitrogenoa detektatzeko¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Gas
hau haizearen kutsaduren eragile bezala paper nabarmena du eta gizakientzat kalte handiak ekar
ditzake, begietan sumindura edo arnas aparatuaren zenbait gaitz, haien artean. Horregatik, EPA-k
(Environmental Protection Agency) gainditu behar ez diren limiteak ezarri ditu, 53 ppb eta WHO
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(World Health Organization) 100 ppb-ko muga ez gainditzea gomendatu du eraikinetan. Hau dela
eta, oso garrantzitsua da NO2 gasa konzentrazio baxuetan neurtzeko gaitasuna lortzea sentsore
merkeen bidez.
2. Erabilitako teknikak eta fabrikazio prozedurak
WO2 sentsoreak alumina bi aldetatik leundutako alumina xaflatan fabrikatu dira, 1 x 2 cm2-ko
laginak osatuz. Lehenengo pausu bezala, platinoz egindako berogailu integratu bat fabrikatu da alde
batean DC-sputtering eta lift-off teknikak erabiliz (Edwards ESM 100), eta bigarren pausua platinoz
egindako elektrodoak fabrikatu dira aluminaren beste aldean. Elektrodoek 50 m-ko zabalera eta
tartez eginda daude. Platinoaren itsasgarritasuna hobetzearren, 25 nm-ko kromo geruza bat sartu da
platinoa eta aluminaren artean. Azken pausu bezala, RF-sputtering eta lift-off bidez, WO3 geruza
fabrikatu da 99,99% purutasuna duen tungsteno oxido materiale iturritik, oxigeno eta argon giroan
(%40 eta %60, hurrenez huren) eta 510-3 mbar presioan, ondoren aire sintetikoan 600 C 4 orduz
tratamentu termikoa aplikatuz materiala egonkortzeko. Lagin hauei TT600C izena eman zaie.
Hori egin ondorren, sentsore batzuk Nd:YAG laser iturri batez (355 nm uhin luzera, 8 ns pultso
iraupena eta 600 mJ pultsoko energia maximo) prozesatu dira. Egituraren periodoa (P) uhinaren
luzera () eta bi laser sorten arteko angeluaren () menpe dago:

P=



(1)
 
2 sin  
2
500 nm-ko periodoa duten lerroak lortzeko helburuaz, 41.5 gradutako angelua erabili da.
Laserraren energia dentsitatea 50 mJ/cm2-koa izan da, kliska bakarra erabiliz. Lagin hauei TT600C
+ DLIP50 izena eman zaie.

1. irudia. Bi laser sortaz egindako DLIP prozesuaren eskema (ezkerrean), energia banaketaren simulazioa
(erdian) eta sentsorearen alde baten argazkia, elektrodoen xehetasunak erakutsiz (interferentziak sortutako
lerroak elektrodoekiko perpendikularrak direla agertaraziz)

Materialaren azterketa egiteko honako metodoak erabili dira: geruzen lodiera neurtzeko KLA
Tencor perfilometroa, azaleraren ezaugarri morfologikoak aztertzeko JPK Nanowizard 3 indar
atomiko mikroskopioa (AFM), DLIP prozesuaren homogeneotasuna baieztatzeko SEM
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mikroskopioa, kristalen tamainak eta faseak ikertzeko X izpiak eta Raman espektrografia eta
materialaren konposizioa sakoneran ikusteko, TOFSIMS espektrometroa.
Sentsorearen erantzun elektrikoa neurtzeko gasaren aurrean 10.8 litroko bolumena duen ganbera
batean sartu da. Lehenengo, sentsoreren erantzuna tenperatura ezberdinetan neurtu da (150400ºCetara), 5 ppm NO2 konzentrazio finko batekin. Prozedura honekin erantzun handiena erakusten
duen tenperatura aurkitu ondoren, NO2-a konzentrazio ezberdinetan eta beste gas batzuekin nahastuta
karbono monoxidoa eta formaldehidoa) sentsorearen erantzuna neurtu da berriro. Sentsorearen
erantzuna neurtzeko Keithley 200 multimetroa erabili da, GPIB bidez ordenagailuari konektatuta.
Gasak bonbona zertifikatuetatik (Air Liquide) hartu dira. Sentsorea berotzeko integratuta duen
platinozko berogailua erabili da, aurretik kalibrazio bikoitzaz neurtuta (infragorri kamera eta Pt100
erresistentzia baten bidez). Sentsorearen erantzuna emateko honako formula erabili dugu, non Gair
sentsorearen konduktantzia da airean eta Ggas sentsorearen konduktantzia gasaren aurrean 30 minutu
egon ondoren:
𝐺
𝑆𝑅 = 𝐺 𝑎𝑖𝑟
(2)
𝑔𝑎𝑠

Sentsorearen errekuperazio denbora (t10) gasa kentzen den momentutik erantzuna hasierako balioa
hartzen duen momentura arte neurtzen da.
3. Materialaren azterketaren emaitzak
AFM emaitzek azalera TT600C materialak (bakarrik tratamendu termikoa jasan duena) 7 nm-ko
zimurtasuna duela ageri dute eta TT600C + DLIP laginek (laser prozesua jasan dutenak) zulo lerro
batzuk agertu dira, espero zen patroi periodikoa agertuz. SEM argazkietan (2. Irudia) FIB bidez
egindako zehar-ebakian, zuloen itxura eta sakonera neurtu dira, ia aluminaraino iristen direla ikusi da
(145 nm lodiera du geruzak perfilometroaren arabera). Zulo-lerroak ikusten diren tokiak laserrak
tenperatura maximoak lortu eta ondorioz materiala galdatu den eremuak dira.

2. irudia. TT600C + DLIP laginaren zehar-ebakia

X-izpi analisian TT600C eta TT600C + DLIP eta tratamendurik gabeko materiala konparatu dira.
Tratatutako bi materialeetan WO3 egitura kristalino tetragonala agertzen da (P4/nmm talde espaziala,
PDF 018-1417), baina erpinaren intentsitate erlatiboak ez dator bat WO3 tetragonalarekin. Honek
orientazio lehentasuna dagoela kristala hazteko garaian esan nahi du eta bat dator aurreko lan
batzuekin¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Bestalde, kristalaren parametroak aztertu ondoren,
DLIP-aren eraginez kristalaren tamaina areagotu dela ikus daiteke. Raman espektrogramak X-izpien
emaitzak baieztatzen ditu, TT600C eta TT600C + DLIP laginetan forma berdina dutela erakutsiz.
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3. irudia. Ezkerrean: X-izpi emaitzak, tratatu gabeko laginetan (as-grown), tratamentu termikoa bakarrik jasan
dutenak (TT600C) eta tratamenduaz gain DLIP jasan dutenak (TT600C + DLIP); izartxoz markatutako erpinak
aluminarenak dira, eta gainontzeko guztiak WO3-aren fase tetragonalarenak. Eskuinean: WO3 erpinak 267.7, 692.1
and 802.4 cm−1 uhin luzeratan.

TOF-SIMS bidez egindako azterketan WO3-arekin erlazioa duten W+, WO+ and WO2+ ioiak agertu
dira eta aluminarekin zerikusia duten Al+ and AlO+ azaldu dira. 4. irudiko grafikoetan WO2+ ioia
areagotzen da supitoki eta W+ ioia leunki murrizten da tratatu gabeko laginetan. Honek laginean
sakontzen dugun heinean materiala gero eta oxidatuago dagoela esan nahi du. Tenperatura
tratamendua jasan duten bi laginen kasuetan WO2+ ioia leunki areagotzen da ordea. Emaitza honek
lagin hauetan WO3 azalerako geruzak erredukzioa jasan dutela esan nahi du, eta beharbada oxigenorik
gabeko tarteak (oxigeno bakanteak) daudela esan nahi du. Azterketa honek ere interfasea areagotzen
dela tratamentuekin agertu du (62.9 nm tratamentu termikoa dagoenean eta 39.8 nm ez dagoenean).

4. irudia. TOF-SIMS neurketak AlO+, WO+ and WO2+ ioietan (a) tratamendurik gabeko WO3-an , (b) 600 C-etan
tratatutako WO3-an eta and (c) 600 C-etan + DLIP prozesatutako WO3-an
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4. Sentsorearen azterketa elektrikoaren emaitzak
Sentsorearen detekzio optimorako tenperatura zein den jakiteko, tenperatura ezberdinetan bere
erantzuna neurtu da (5. irudia). Sentsore bakoitzetik bi lagin aztertu dira, eta erantzuna oso
errepikakorra dela ikus daiteke. 250 C baino tenperatura altuagoetan gaudenean, DLIP sensoreen
konduktibitatea murrizten da, baina oso erantzun baxua agertzen dute aldi berean (1.18 eta 1.58
bitartean hain zuzen ere). Aldiz, TT600C laginek ez dute NO2-a antzematen tenperatura horietan edo
egiten badute, konduktibitatea areagotzen da (1.05 eta 055 bitartean). 250 C baino tenperatura
baxuagoetan kasu guztietan areagotzen da konduktibitatea baina DLIP sentsoreek erantzun 3 aldiz
handiagoa agertzen dute. Erantzunik handiena 150 C-etan gertatzen bada ere, erantzun denbora
gehiegi luzatzen da, eta horregatik 200 C hautatu dira tenperatura optimo bezala. Erantzun
maximoak hartuz, sentsibilitate grafikoa margotu daiteke (ikus 5.irudia-eskuina), eta honetan, bi
malda ezberdin ikusten dira: 2 ppm baino konzentrazio baxuagoetarako bat eta altuagoetarako beste
bat. Konzentrazio altuetan bataz besteko sentsibilitateak 1.74 eta 0.47 ppm−1 dira DLIP+TT600C eta
TT600C, hurrenez hurren, eta baxuetan jaisten dira eta 0.95 and 0.20 ppm−1 neurtu dira
DLIP+TT600C eta TT600C, hurrenez hurren. Detekzio limitea (LOD: limit of detection), ondorengo
formula erabiliz kalkulatu da, non  desbideratze tipikoa eta b sentsibilitate grafikoaren malda diren.
Hurbilketa hau erabiliz laser bidez prozesatutako laginetan LOD-ak 10 ppb balio du eta tratamendu
termikoa bakarrik duten laginetan LOD 20 ppb-koa da.

𝐿𝑂𝐷 =

3𝜎

(3)

𝑏

5. irudia. Ezkerrean: sentsoreen erresistentzia aldaketa denborarekiko, konzentrazio baxuetarako xehetasun bat ikus
daitekelarik. Eskuinean: sentsoreen sentsibilitatea (erantzuna vs konzentrazioa).

Azkenekoz, gas nahasketekin (CO 25 ppm+ NO2 5ppm) eta (formaldehido 5 ppm + NO2 5ppm)
egindako frogetan, NO2-arekiko selektiboa dela materiala, batez ere DLIP bidez fabrikatutako
sentsoreetan.
5. Ondorioak
DLIP teknikaren bidez, dimentsio bakarreko egitura periodikoak sortu dira tungsteno oxido geruza
finetan, behin geruza hauek sentsore baten parte direnean (in-situ). Prozesuaren onurak gasa
detekziorako baieztatzeko asmoz, tratamendu termikoa jasan duten tungsteno oxidoko egindako
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sentsoreekin alderatu dira. Erantzuna NO2-arekiko 3 aldiz handiagoa izan da DLIP bidez tratatutako
sentsoreetan. Egituraren azterketak egitura tetragonala agertu dute eta oxigeno bakanteak areagotu
direla DLIP tratamenduaren bidez. Horrek azal dezake NO2-aren erantzun hobeagoa izatea. Detekzio
limitea ere airearen kalitatea bermatzeko behar diren konzentrazioetara iristen da, eta beste gasekiko
(formaldehidoa eta carbono monoxidoa, hain zuzen ere) erantzun selektiboa agertzen du.
6. Eskerrak
Lan hau Espainiako MINECOren Retos programako TEMIN-AIR+ proiektua (TEC206-79898C6-3-R) eta Eusko Jaurlaritzaren Elkartek programako MICRO4FAB (KK-2016-00030) proiektuei
esker burutu da. Autoreek Extremadurako Unibertsitateko SAIUEXx-Uex mikroskopiako sailari bere
laguntza teknikoarengatik eta SCENT s.r.l enpresari bere babes ekonomikoarengatik eskerrak eman
nahi dizkiete ere bai.
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Laburpena. Natura kapaz da inork pentsa zezakeen diseinurik ikaragarrienak aurrera eramaten.
Badaude hainbat modu zeinetan naturak erakutsi duen diseinatzeko kapazitate hau, izaki bizidunen
jarreratik i.e. saguzarren ekolokalizazioa, naturan ikusi daitezkeen egituren efizientziaraino i.e. erle
abaraskak. Ingeniaritzaren zenbait arlotan, automozioan eta industria aeroespazialean esaterako,
pisuaren murrizpena garrantzi handia dauka erregai/energia kontsumoarekin zuzenki lotuta
dagoelako. Naturan ikusi daitekeen diseinatzeko prozesua edo zuzenean naturan ikusi daitezkeen
egiturak imitatuz, ingeniarien diseinuak optimizatu daitezke konponentea fabrikatzeko behar den
material kopurua txikituz, eta aldiberean, diseinu askoz arinagoa eta efizientea bihurtuz. Ikasketa
honen helburua, naturan oinarritutako diseinuak esperientzian oinarritutako giza diseinuek duten
efizientzia nabarmenki hobetu dezaketela frogatzea da. Natura imitatzeko hainbat ikuspuntu azalduko
dira idazki honetan baita industria aeronautikoko adibide batean hiru metodologia ezberdinak
erakutsiko dira. Erabiliko diren hiru metodoak Level-set optimizazio topologikoan oinarrituriko
diseinu generatiboa, SIMP optimizazio topologikoa eta ingeniaritza generatiboa zuzenean naturako
ezaugarriak erabiltzea ahalbidetzen duena. Analisiaren emaitzak oso esperantzagarriak dirudite;
egituraren propietateen hobekutza nabarmena erakusten dute bio-inspiratutako modeloetan off-theshelf diseinuarekin konparatuz. Ikasketa honek, ingeniaritzako konponenteen diseinuan inpaktu
handia izan dezake material kopurua gutxituz, erregai/energia kontsumoa murriztuz, elementuen
baterakuntza bermatuz eta etorkizuneko egituren efizientzia hobetzen.
1. Sarrera
Dakigunez, natura gai da giza burmuinak inoiz pentsa dezakeen diseinurik txundigarrienak
egiteko. Darwin-en eboluzioaren teoriari esker, badakigu diseinu horiek ez direla espontaneoak,
baizik eta urratsez urrats garatu direla milioika urtetan. Richard Dawkinsek, bere aldetik, teoria hau
garatu zuen eta lehen aldiz hautaketa metatuaren terminoa definitu zuen1. Kontzeptu hau, ez-ausazko
prozesu metatu bat da, non espezie baten banako batzuen ausazko aldaketa genetikoak globalak
bihurtzen diren espezie guztiarentzat. Prozesu honek galbahe natural bat bezala funtzionatzen du, non
espezimen baten aldaketa genetiko txiki batek hurrengo belaunaldian metatu egiten den. Desbideratze
horrek mutazio bat sortzen du eta mutatutako espezimenak beren mutatu gabeko kongenereekin
ingurumen baldintza konkretu batzuetan bizitzen dira. Gerta liteke mutazio horrek abantaila bat
ematea baldintza horietarako, mutatutako izakiei beste kongenereek bertsio “zaharra” mantentzen
duten bitartean. Beraz, mutazioa globala bihurtuko da gutxika-gutxika. Gerta liteke, era berean,
mutazio batek desabantaila bat suposatzea espezimen batentzako. Seguruenik, indibiduo horrek ez
luke aurrera egingo eta mutazioa ez luke globalizatuko. Beraz, argi geratzen da, ausazko prozesu
batetik, ez ausazko emaitza batera heltzen dela, gerta daitezkeen deformazio guztietatik hoberenak
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baino ez direlako aurrera egiten. Prozesu hau milioika urtera, eta beraz, milioika belaunalditara
estrapolatzen bada, diseinurik hoberenak lortzeko prozesu optimoa dela argi dago.

1. irudia. Mutazio baten garrantzia ingurumen baldintza konkretu batzuetara. Hautaketa metatua.

Diseinu prozesu honen emaitzak ikusteko, zenbait adibide azalduko dira. Hasteko, bizitza
ozeanoetan hazi zenez, ozeanoetan dagoen organismorik ugarienaren ezaugarriak aztertuko dira.
Organismo hauek, diatomeak, alga unizelularrak dira eta itsas ekosistemaren elikadura-katearen
oinarria dira. Gainera, atmosferaren CO2aren absortzioan rol erabakigarria dute. Beraz, autotrofoak
direnez, ozeanoaren goiko geruzan flotatu behar dute eguzkiaren argia hartu ahal izateko eta
aldiberean, predatzaileen aurka babestu behar dira. Hau lortzeko, eboluzioak naturan dauden
egiturarik efizienteenak garatu ditu. Hain zuzen ere, diatomeak, silizezko exoeskeleto ezberdinak
(>100.000) ultra arinak eta oso erresistenteak dauzkate2.
Harrapakinak bere defentsak hobetzen badituzte, predatzaileak ere atakatzeko gaitasuna hobetu
beharko dute. Horren kasua dira marrazoak, hauen eskatak, mikroskopio batean ikusten badira,
diseinu espezifiko bat betebehar konkretu baterako dutela dirudi. Eskata hauek dentikulu dute izena
eta egituralki ornodunen hortzen homologoak dira. Hauen forma, tamaina eta lerrokadura marrazo
mota bakoitzerako aldatzen dira eta helburu hidrodinamiko ezberdinak dauzkate. Adibidez, makoak
munduko marrazorik bizkorrena, dentikulu txikienak (200um) ditu abiadura handietan drag indarra
murrizten duelako. Lehoinabar marrazoak berriz, dentikulu handiagoak (0.5mm) ditu drag indarra
murrizteko eta propultsioa laguntzeko abiadura txikiagoetan3.
Lurrazaleko animalien artean, intsektuak hainbat eratan eboluzionatu dira. Morpho tximieletek
esaterako, kamuflaje, seinaleak egiteko eta termoerregulazioa bermatzeko ezaugarri espezial bat
garatu dute haien hegoetan. Tximeleta mota hau ezaguna da bere hego iridiszente eta koloretsuak
izateagatik. Ezaugarri honen arrazoia ez da pigmento klasikoen ondorio, baizik eta egitura
mikroskopiko bereziengatik zeinek islatzen duten argiaren uhin-luzera aldatu dezaketelako4.
Bestalde, eboluzioak lortu dituen diseinuak ez dira bakarrik aplikatzen atributu fisikoetara baizik
eta jarrerari ere. Saguzarrek, egunean zeukaten konpetentziaren ondorioz gauean ehizatzera behartuta
egon ziren. Horretarako, ekolokalizazioa garatu zuten. Myotis saguzarra esaterako, mihiaren bidez
egiten dituen soinuen bidez gidatzen da gauean. Segun eta zein den egiten ari den ekintza (hegaldi
normala, ehiza...) soinuaren frekuentzia alda dezake prezisio handiago edo txikiagoa behar
izatekotan. Saguzar honek, burmuinean eratzen zaio bere inguruneko irudi jarrai bat egunean gizakiak
daukan bistarekin alderatu ahal dena1.
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2. irudia. Naturan ikusitako diseinu ikaragarrienetarikoak.

2. Imitazio moduak
Natura imitatzeko modu ezberdinak daude, alde batetik, zenbakizko eta metodo konputazionalen
bidez eboluzio prozesua simulatu, nahi den diseinua lortzeko aurredefinitutako helburuak eta
errestrikzioak kontuan hartuta. Honi, simulazio bidezko imitazioa deritzo. Bestalde, helburu konkretu
baterako naturan ikusi daitezkeen formak edo egiturak beharretara gehien egokitzen dena hartu eta
diseinu berri batean sartzeari imitazio zuzena deritzo5.
Simulazio bidezko imitazioa gutxienez, bi aldetan banatu daiteke. Lehenengoa, hautaketa metatua
simulatzen duena, algoritmo genetikoen bidez esaterako. Algoritmo genetikoek eboluzio prozesua
islatu egiten dute optimizazio baten edozein kasutan, kasuen lehenengo belaunalditik erabiltzaileak
aukeratutako azkenengo belaunaldira arte helburu eta murrizpen ekosistema batean analizatzen diren
bitartean. Bestalde, naturaren diseinatzeko helburu ez-zuzena, efizientzia bilatzea da. Honek
suposatzen du, efizientzia bilatzen duen edozein diseinatze prozesuak simulazio bidezko naturaren
imitazioa bermatzen duela modu batez. Gehien hurbiltzen den egituren diseinatze edo optimizazio
prozesua, optimizazio topologikoa6 da. Optimizazio topologikoaren hainbat metodo existitzen dira,
hala ere, nahiz eta horien emaitzak ez diren berdinak berez bilatzen dutena berdina da. Hau da,
guztietan definitu behar da diseinu espazio bat zeini material propietateak, jasango dituen kargak eta
amaierako egiturak izan behar dituen propietate mekanikoen murrizpenak ezarri behar zaizkion.
Honek, geometriaren optimizazioa ahalbidetzen du bakarrik beharrezkoa den materiala erabiliz.
Imitazio zuzeneko hainbat kasu existitzen dira, guztiontzat ezaguna den Velcro-tik7, ingeniari
suitzar batek ikusi zuela nola landare batzuen polena animalien ilean itsasten zen, ingeniaritzan
erabilitako erle abaraskeraino. Erle abaraskaren forma erabilgarria suertatu da adibidez talka baten
kontrako energia absortzioan. ESAko EXOMARS misio espazialean esaterako8, zegoen elementu bat
Marteko gainazalaren kontra jo behar zuela. Horretarako, ingeniariek erle abaraska formako sandwich
panela aukeratu zuten bere talkaren kontrako jarrera oso ona zelako.
3. Adibidea
Aurreko ataletan azaldutakoa kasu konkretu batean ikusteko, garapen fasean dagoen adibide bat
azalduko da. Adibide hau, muntaketa aeronautikorako erreminta zutabe bat da non baldintza
estruktural garrantzitsuak dituen. Izan ere, muntaketa prozesuan pisu handiak jasan ez ezik, zulaketa,
errematxaketa eta beste mota horretako prozesuak jasan behar ditu. Horregatik, bibrazio betekizunak
eta baldintza estruktural konkretuak izan behar ditu.
3.1 Erabiliko diren metodoak
Ikasketa hau burutzeko natura imitatzeko hiru modu aukeratu dira. Horietatik bi, simulazio
bidezko imitazioan oinarritzen dira. Hauek dira Autodesk Fusion 360 eta Altair OptiStruct software
komertzialak. Biek optimizazio topologikoa erabiltzen dute baina bi metodo ezberdinak, Level-set
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erako optimizazio topologikoa eta SIMP erako optimizazio topologikoa, hurrenez hurren. Gainera,
OptiStruct-ek diseinatzeko prozesu klasikoa erabiltzen duen bitartean optimizazio topologikorako,
Fusion 360-k diseinu generatiboa deritzon metodoa erabiltzen du, zeinek ahalbidetzen du
problemaren planteamendu bakar batekin hainbat soluzio lortzen.
Bestalde, hirugarren metodoa imitazio zuzeneko erreminta bat da. ELISE du izena eta Alemaniako
start-up batek garatu du. Software honek, diatomeetan ikusi daitezkeen formen ezaugarriak imitatzea
ahalbidetzen du baita beste izaki bizidunen eta naturan aurki daitezkeen formak ere. Gainera, bai
imitazio zuzena eta bai simulazio bidezko imitazioa nahasten ditu fusio oso ahaltsua lortuz.
3.1 Diseinu baldintzak
Lehen esan den moduan, soluzioa hainbat baldintza bete behar izango ditu:
• Lehenengo bibrazio moduak 60Hz baino gehiago izan behar du, zulaketa eta abarreko
prozesuak jasan ahal izateko.
• 4 karga kasu ezberdin aztertuko dira, hexapodo bakoitzean 2000N-eko –Z indarra aplikatuko
da eta aldi berean, 2000N X ardatzean bere konbinaketa posible guztiekin.
• Nahiz eta oinarrizko diseinua altzairuz eginda dagoen, soluzioa ahalik eta gehien arintzeko eta
nahi diren fabrikazio metodoen bitartez fabrikatzeko dagokion aluminiozko aleazioaz eginda
egongo da.
• Masa gutxienez %30 baino gehiago murriztu beharko da.

3. irudia. Karga kasu bat oinarrizko diseinuan aplikatuta.

4. Emaitzak
Idatzi honetan aipatutako hiru metodoen emaitzak hurrengo irudian ikusi daitezke. Lehen esan
bezala, lehenengo biak simulazio bidez lortutako emaitzak dira diseinu baldintzak ezarrita, beraz ez
dago gehiegirik bere formari buruz esateko. ELISEko soluzioari buruz aldiz, aipatu behar da zein izan
den erabili den metodologia. Optimizazio topologiko baten soluzioko karga lerroak aterata, egituraren
eskeletoa eratu da. Hau da, egituraren bi aldeak lotzen dituzten elementuak karga lerro hauekin
diseinatu dira. Alde luzeagoak berriz, sorgin-orratzen hegoetan oinarritutako patroi bat erabili da.
Izan ere, 9-n ikusitakoaren ondorioz, intsektu mota honen hegoen jarrera bibrazioen aurka ezinhobea
zirudienez, forma hau erabiltzea erabaki da.

4. irudia. Hiru metodoen soluzioak. Fusion 360, OptiStruct eta Voronoi (ezkerretik eskuinera)
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Formak aztertu ondoren, hiru emaitzak gehi oinarrizko diseinua ikasi dira ANSYS WorkBench-en.
Bertan analisi modala eta estatiko-estrukturala burutu dira kasu bakoitzerako. Hurrengo irudietan
ikusi daitezke lortutako emaitzak.

5. irudia. Analisi estrukturalaren emaitzak. A) Deformazioak B) Von Mises-en tentsioak.

6. irudia. Emaitzen grafikoa ehunekotan.
1. taula. Emaitzen taula.

Diseinuaren
izena

Masa
(kg)

Deformazio
maximoa
(Bibrazioa)
(mm)

Off-theshelf

344,76

4,14

F360

89,08

17,68

OptiStruct

153,05

14,63

Voronoi

90,61

8,98

Lehenengo
bibrazio
modua
(Hz)
42,08

Tentsio
maximoa
(MPa)
0,9

Deformazio
maximoa
(kargak)
(mm)
0,009

63,65

1,12

61,8
60,8

SF

D/H
(bibrazioa)
[x1000]

277,78

D/H
(karga
kasuak)
[x1000]
0,0042

0,031
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0,0145

8,281

3,88

0,026

72,16

0,0122

6,852

1,87

0,021

149,73

0,0098

4,206

1,939

Emaitzetara begiratuz, argi dago oinarrizko diseinua astunena dela (344,76kg) altzairuz egindako
soluzio bakarra baita. Era berean, fusion 360ko emaitza arinena suertatu da (89.08kg). Konparaketa
sakon bat egiteko asmoz, X.irudiko grafikoa definitu da, non diseinuen egokitasuna zehazten duten
bost faktoreak ehunekotan agertzen diren. Hauek dira masa, lehenengo bibrazio modua, Von Misesen tentsio maximoaren segurtasun faktorea eta deformazio maximo eta egituraren luzera totalaren
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arteko ratioa, bai erresonantzian eta bai karga kasuetan. Grafiko honetan ere, marra beltz ez-jarraituak
faktore bakoitzeko balio onargarri maximoa ala minimoa zehazten du.
Masari dagokionez, limitea masaren %70 murrizpena zehaztu denez limite bezala, 4 diseinuetatik
2 (Off-the-shelf eta OptiStruct) alde batera utzi daitezke. Bibrazioak aztertzen badira, ikusi daiteke
nola lortutako hiru soluzio berriak limitearen barruan mantentzen diren. Off-the-shelf diseinua berriz,
ez da heltzen 60Hz limiteari, 42,08 izanik. Tentsio maximoaren segurtasun faktoreari dagokionez,
diseinu guztiak limitearen gainetik daude, honek esan nahi du karga kasu hauetarako diseinuak
gaindimentsionatuta egon daitezkeela. Azkenik, deformazio/luzera ratioei erreparatuz, ikusi daiteke
Fusion 360-eko soluzioa marjinatik kanpo dagoela erresonantzian dagoenean, Voronoi egitura aldiz,
jarrera oso ona erakusten du. Karga kasuen ratioan, diseinu guztiak daude limitearen barruan baina
Voronoi-dun egiturak jarrera hobea dauka.
5. Ondorioak
Aurreko atalean azaldutako guztiaren ondorioz, esan daiteke diseinu bio-inspiratuek nabarmenki
hobetu dezaketela giza ingeniari batek bere esperientzian oinarrituta diseina dezakeen soluzioak. Hala
ere, egia da ingeniari baten diseinua normalean ez daukala bakarrik propietate mekanikoak buruan
baizik eta fabrikabilitatea, kostua eta behar diren elementuak lortzeko erraztasuna. Aspektu hauek
oso garrantzitsuak dira elementu metalikoak diseinatzerako orduan. Gainera, errealitatean diseinuak
egin behar dira birtualki simulatu dena betetzen den ziurtatzeko. Hala ere, ikasketa honen helburua
ez zen bio-inspiraturiko diseinuen fabrikabilitatea aztertzea, hori etorkizunerako ikerketa
interesgarria da. Honen helburua egitura mota hauen gaitasun estrukturalak frogatzea zen eta hala
egin da.
Azkenik, atera diren bi diseinu onenak, hasieran azaldutako natura imitatzeko bi modu
ezberdinekin eginda daude. Hala ere, ikusi da marjina guztien barnean dagoen bakarra Voronoi-dun
egitura da, imitazio zuzeneko ELISE softwarearekin egindako diseinua. Gainera, nahiz eta Fusion
360-eko soluzioa arinago eta lehen bibrazio modua apur bat altuagoa izan, Voronoi egiturak jarrera
askoz hobea daukala bai bibrazioetara eta bai karga kasuetara. Gerta daiteke emaitza hauek hain onak
izatea patroi konkretu honetarako sorgin-orratzen hegoetan ikusitako jarrera oso onagatik. Hau
sakonago ikertu beharko da, baina ondorioa argia da. Natura imitatzea ingeniaritzako konponente
arinak diseinatzeko nitxo interesgarria suposatzen duela emaitza esperantzagarriak ematen baititu.
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Gako-hitzak: Errematxaketa elektromagnetikoa, CFRP, ASB, elementu finitu.
Laburpena. Material berrien aplikazioak ugaritzearekin batera, ohiko lotura-metodoak eguneratu
beharrean daude. Horregatik, beharrezkoa ikusten da lotura-metodo berriak garatzea, hala nola pultsu
magnetikoaren bidezko errematxe-teknika, metodo konbentzionalen aldean abantaila ugari dituela
erakutsi duen metodo aurreratua da. Errematxeen ekoizpena sinplifikatzeko, azkartzeko eta haien
kalitatea hobetzeko, errematxe elektromagnetikoaren teknika (EMR – Electromagnetic Riveting
ingelesez) garatu zen, deformazio azkarra, talka-indar handia, deformazio-egonkorra eta kontrol
erraza lortuz. Izan ere, errematxaketa metodo tradizionalek material konposatuen egiturak kaltetu
ditzakete eta erresistentzia altuko materialak deformatzeko zailtasunak erakusten baitituzte. EMR
metodoarekin ere interferentzia uniformea lor daiteke, eta horrek egitura konposatuetan aplikatzea
errazten du.
Hurrengo dokumentuan, saiakuntza esperimentala eta errematxatze elektromagnetikoaren (EMR)
prozesuaren simulazioa erakutsiko dira, zehazki prozesu horren zati mekanikoa QForm-en, eta
%10etik beherako kota geometrikoen desbideratzeak lortuko dira.
1. Sarrera
Fabrikazio aurreratuaren baldintzak eta aireontzien diseinu berriak, zero isurpeneko ibilgailu
batera bideratuak, erronka handiak dira industria aeronautikoarentzat. Horregatik, aireontzi diseinu
berrietara moldatzeko, fabrikazio prozesuak eguneratu behar dira. Horretarako, egituraren pisua eta
ekoizpenaren kostu murrizpenak bermatu behar dira, balio-bizitza eta maniobragarritasuna hobetzen
diren bitartean. Hau lortzeko, arintasun eta erresistentzia handiko materialak diren material
konposatuen erabilpena, gero eta sarriagoa da aireontzien egituraren osagaietan. Hala ere, material
berri horiek erabiltzeak erronka tekniko ugari dakartza aireontzien muntaketan. Oro har, material
konposatuen osagaien arteko lotura askoz konplexuagoa eta kritikoagoa da ohiko metalen osagaiekin
alderatuta; beraz, beharrezkotzat jotzen da lotura-metodo eta -tresna aurreratuak garatzea.
Eskuzko errematxatze pneumatikoan pultsu ugari erabiltzen dira errematxea osatzeko. Errematxea
inpaktu bakar batean osatzeko adina potentzia duten eskuzko errematxagailuak garatu diren arren,
inoiz ez da onarpen zabala lortu, kalitate-arazoak zirela eta. Kalitate-arazo horietako batzuk masa
baxuko inpaktu mekanikoko sistema bati dagokion jarduketa-denbora oso azkarrari lotuak izan dira,
eta horrek ez du errematxea osatzeko behar besteko ahaleginik egitea ahalbidetzen.
Konpresio hidrauliko eta elektromagnetiko bidezko errematxatzeak formazio-presio orekatua
ematen du, eta, beraz, buru errematxeak eta errematxe eratuak instalatzeko gai dira. Osatzen den
errematxearen abantaila nagusia fluxu plastikoaren kantitate esanguratsu bat errematxearen bi
muturretan gertatzen da. Hare-erloju itxurako interferentzia-patroi bat sortzen da, zuloaren erdian
interferentzia minimo bat duena. Hala ere, prentsa hidraulikoek kontrako aldeetatik sakatzen dute
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errematxea, eta, tamaina handia dute; beraz, zaila da hauen irismena. Behar bezala instalatutako
errematxe bat zuloaren barruan isurtzen eta hedatzen da. Interferentzia on batek propietate
mekanikoak hobetzen ditu, eta lotura hori airearen eta erregaiaren ihesen aurka zigilatzen dela ere
ziurtatzen du.
Errematxatze elektromagnetikoa (EMR) bi fabrikatzaile aeroespazialek erabiltzen duten teknika
bat da. Indar estuko pultsu bat sortzen da, posizionamendu-ekipamenduari transmititutako atzerakada
minimizatuz. Errematxagailu elektromagnetikoa, beraz, ekipo arinak edo exoeskeletoak erabiliz jar
daiteke, eta eskuz mantentzen da. Kontrako gailuak elektrikoki sinkronizatu daitezke, diametro
handiko eta sakonera-mugarik gabeko errematxeak instalatzeko aukera emanez.

1. irudia. Goiko gorputz-adarren exoeskeletoa, errematxatze-eragiketa batean langileari laguntzeko (Fortis System,
Lockheed Martin).

2. EMRaren oinarriak
EMRren errematxatze indarra Lorenz-en indarrean oinarritzen da, energia elektromagnetiko
bihurtzen dena1. EMR prozesuan zehar, DC energia-iturri bat sistemaren C kapazitantzia kargatzeko
erabiltzen da
Haril nagusiaren inguruko eremu magnetiko bat sistemaren kapazitantzia deskargaren bidez
sortzen da. Eremu magnetiko honen ondorioz, korronte bat induzitzen da haril morroian, bide batez
eremu magnetiko bat sortuz haril honen inguruan. Azkenik, haril morroiaren eta haril nagusiaren
inguruko eremu magnetikoen elkarrekintzak Lorentz-en karga dinamikoa sortzen du2. Sortu ondoren,
karga dinamikoak tentsio-uhin itxurako errematxean eragiten du, mugimendu-buruaren bidez, eta
horrek errematxe-konfigurazio bat eragiten du, abiadura handiarekin amaitzen dena.
1

Ec(t) = 2CU(t)2

(1)

Horrela, Ec(t) kondentsadore-bateria baten biltegiratutako karga-energia, (1) ekuazioaren arabera
C kapazitatetik eta U(t) karga-tentsiotik kalkula daitekeena, bat-batean deskargatzen da korronte
altuko etengailua itxiz3.
Lorentz-en arabera (1895), piezan eragiten duten F bolumen-indarrak, J korronte-dentsitatetik eta
B fluxu magnetikoaren dentsitatetik abiatuta zehaztu daitezke:
F=JxB

(2)
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2. irudia. EMR prozesuaren eskema3.

Errematxatze elektromagnetikoaren deskarga-zirkuitua RLC zirkuituaren baliokidea izan daiteke,
non R sistemaren erresistentzia den, L sistemaren induktantzia den eta C sistemaren kapazitatea den.
3. EMR-ren aurreko ikerketa lanak
Errematxatzeko teknika berritzaile hau ezin hobeto egokitzen da inpaktuaren ondoriozko kalte
minimoak dituzten material konposatuen loturara. Errematxatzeko metodo klasikoenak baino neke
propietate handiagoak eskaintzen ditu. Nagusitasun hori zuloaren hedapen homogeneoari esker
lortzen da, Caok eta Hallek4 azaltzen duten bezala. Errematxatze elektromagnetikorako behar diren
indarrak, Psyk5 ikuskatzen duen bezala, Lorentzen indarrekin eragiten dira, eta indar horien abiadura
maila altuagoa da.
Zhang-ek6 errematxatze elektromagnetikoaren bidez sortutako loturen mikroegiturak behatu
zituen. Horretarako, propietate mekanikoen probak ere egin ziren eta loturen kalitatea bermatu zen.
Ondorioz, errematxatze elektromagnetikoaren ikerketa egin zuen propietate mekanikoak aztertzeko,
buru mugikorraren eraketaren kalitate-egoerak akats modua eta errematxearen estrukturaren
erauzketarekiko erresistentzia erakusten zituela erregistratu zuen7.
Zenbait aurkikuntzek argi utzi zuten zuloaren hedapen-tasak eragin zuzena duela bizitzan nekearen
gain, eta zuloaren hedapen egokiak asko hobetzen duela bizitza nekearen aurrean. Lik8 egiaztatu du
CFRPren zuloaren hedapen egokiak nekearen errendimendu bikaina ekarri duela. Hala ere, zuloaren
hedapen txikiak errematxearen eta zuloaren hormaren arteko estankotasunaren gabezia ekarri zuen
etengabe. Estankotasun-arazo horiek nekearen errendimendu eskasarekin amaitu ziren. Zuloaren
hedapena zenbat eta handiagoa izan, orduan eta estuagoa izango da zuloaren eta errematxearen arteko
interferentzia.
4. EMR prozesuaren parametroak
EMRren parametro esanguratsuenei dagokienez, inpaktuaren matrizearen geometria dago.
Parametro hori oso garrantzitsua da, eta hainbat azterlan egingo ditugu, errematxearen
mikroegituraren eragina eta emaitza optimizatzeko.
EMRn, α errematxearen matrizearen konformazio-angeluak eragin handia du errematxearen
buruaren eraketan, eta horrek materialaren fluxuaren osagai erradiala kontrola dezake errematxearen
buruan. Matrizearen konformazio-angeluaren diseinu arduratsurik gabe, pitzadurak sor daitezke
errematxearen buruan9.
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3. irudia. Errematxatze-matrizeen geometriak9.

EMRko errematxe matrize baten egitura geometrikoa eta konformazio-angelu tipikodun errematxe
matrizeak 3. irudian agertzen dira, non h eta d, hurrenez hurren, errematxe matrizearen zirrikituaren
sakonera eta diametroa diren. Konformazio-angelu txikiago batek interferentzia-tamaina handiagoa
eragin dezake, diametro txikiagoko errematxe-buru bat eramaten duen bitartean. Errematxe-matrize
baten diseinu optimoa errematxatutako egituren eskakizunen araberakoa da, eta funtsezkoa da kalitate
handiko lotura errematxatuak sortzeko.
Frogatu denez, materialaren gehiegizko fluxu erradiala mugatuta, posible da errematxearen buruko
zizailamendu-tentsioaren mailak murriztea, eraketa-prozesuan, bai eta errematxearen eta plaken
arteko interferentzia-presioa handitzea ere. Fluxu erradialaren kontrola errematxearen matrizearen
hormaren inklinazioa doituz lortu zen. Matrizearen angeluaren 15 graduko murrizketak, 40 gradutik
25era, zizailatze-tentsioaren maila maximoa % 28 jaitsi zuen. Aurkitu zen kalitate handiko
errematxeak sor daitezkeela pitzadurarik gabe, EMRren eraketa-tasa edozein dela ere, 25 graduko
matrize sakon bat erabiliz10.

4. irudia. Geometriaren tamainak eta laginak blokeatzeko moduak 13.

Jakin ahal izan zen ixteko moduak eragin nabarmena zuela elkarketan. CFRP/Al EMR loturen
propietate mekanikoak eta akats-portaera ikertu ziren, ixteko hiru modu desberdinetan. Slug
errematxea (SR), CFRP-en xafla buru borobilaren aldean jarri zen errematxea (RC) eta Al-en xafla
buru biribilaren aldean jarri zen errematxearen (RA) arteko loturak aztertu ziren. SR loturen
interferentzia erlatiboa izan zen uniformeena, eta CFRP laminaren mikroakatsak RC loturan izan
ziren gutxien. Deskarga-energia handitzearekin, eroandako buruaren diametroa eta errematxearen
interferentzia handitu egin ziren, eta ASBak (Adiabatic Shear Band ingelesez) nabarmenagoak izan
ziren13.
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5. irudia. Aluminio-errematxeko zizailatze adiabatikoko banda13.

5. Talka bidezko errematxatzearen balidazio esperimentala eta elementu finitu bidezkoa
Hasieran aipatu bezala, entsegu batzuk egin dira erorketa askeko plataforma batean.4,5 m/s-ko
abiadura lortzen eta 115 kJ-eko energia emanez. Erabiliko den errematxea Ø8x16 mm-koa da buru
aurrefabrikatu batekin, 15 mm-ko diametro eta 3 mm-ko altuerarekin. Lotu beharreko xaflen lodiera
guztira 10 mm dira. 6. irudian goiko xafla aluminioz eta beheko xafla CRFP-z eginda daude, QFormen solido zurrun moduan sinplifikatu dira. Errematxearen materiala AA 1050 da

6. irudia. Errematxaketa egiteko entsegu bankua eta saiakuntzaren emaitza.

5. Irudiari erreparatuz, goiko buruan inpaktua ez da izan guztiz bertikala. Hau da sarrera angelu
batez egin du talka matrizeak errematxean, honen ondorioz QForm-en ezin da simulatu 2D
axisimetriko moduan, kargak ez direlako simetrikoak. Beraz, talka bertikala izango balitz moduan
simulatuko da eta simulazio eta entsegua alderatuko dira haien arteko desberdintasunak ikusteko.
7. Irudian simulazioaren emaitza aurkezten da. Irudi horretan errematxatutako buruaren
dimentsioak neurtzen dira eta simulazioan lortutako emaitzekin alderatzen dira. Horrela, talka
bertikala ez izatean goiko buruko deformazioan eragin nabaria dauka, %15 baino handiagoko
desbiderapenak lortuz goiko buruko kotetan. Beheko buruan berriz, emaitzak nahiko antzerakoak
lortzen dira.
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7. irudia. Entsegu simulazioa (deformazio plastikoa) eta aurreko emaitza mikroskopioaren bidez.

Aurreko errematxearen beheko buruan zizailadura bandaren mugak ikusi daiteke. 7. Irudiko
lagina prestatuz eta mikroskopio batekin begiratuz zizailadura banda ikusi daiteke.

6. Ondorioak
Aurreko atalean aipatutako guztiarekin eta jarraian azaltzen diren ondorio jakin batzuk lortu dira:
1. Teknologikoki orientatutako helburuak hobetzea lortu da, konformazio elektromagnetikoa
teknologia konbentzionalen osagarri gisa aplikatzeko eta beste metodo batzuekin lortu ezin
diren (edo ia lortu ezin direnak) piezaren propietateak lortzeko. Errematxatze-junturen
zizailatze- eta energia-xurgatze-prestazioak errematxatze konbentzionalean baino hobeak izan
ziren.
2. Ekonomiari dagokionez, EMR konformazio teknologia, teknologia konbentzionalen
ordezkapena da, antzeko lan-piezaren propietateak lortzeko, beste fabrikazio-metodo batzuen
kasuan bezala, baina kostu txikiagoarekin.
3. Neurtutako kota geometriko guztietan %10 baino gutxiagoko desbiderapena lortu da. Behin
parametro optimoak lortuta, simulazio bidez matrize geometria desberdinak frogatu dira eta
120°-ko sarrera angelua duen matrizearekin zizailadura banda simetrikoa lortu da. Beste
sarrera angelua duten matrizeek ez dute zizailadura banda oso simetrikoa aurkeztu.
7. Eskerrak
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Duplex altzairu herdoilgaitzetan sigma eta chi fase intermetalikoen prezipitazioa kritikotzat
hartzen da hainbat aplikaziotan, fase hauek, materialen propietate mekanikoak guztiz ahultzeko
gai baitira.
Ikerketa honek, duplex altzairu herdoilgaitzetan gertatzen den fase intermetalikoen
prezipitazioa aztertzea du helburu. Kasu honetan, 2205 duplex altzairu herdoilgaitz baten
mikroegitura karakterizatzen da, metalografia klasikoa (mikroskopia optikoa eta ekorketa
bidezko mikroskopia elektroniko (SEM) bidezko azterketak eta EBSD teknikak erabiliz.
Altzairua termikoki tratatua izan da, sigma eta chi fase intermetalikoen prezipitazioa behartzeko
asmoz. Bai metalografia klasikoak, bai EBSD teknikak, fase intermetalikoen prezipitazioa
gertatzen dela baieztatzen dute, baina sigma eta chi faseak ezberdintzerako orduan zailtasunak
izaten direnez, EBSD teknika egokiagotzat hartzen da bi faseak ezberdintzeko.
Bestalde, lortutako emaitzen arabera, laginen preparazioa, mikroegitura errebelatzeko
erabiltzen diren atake kimikoak eta EBSD teknikarako preparazioa azaltzen dira.
1. Sarrera
Altzairu herdoilgaitz austenoferritikoak, duplex altzairu herdoilgaitz bezala ezagutzen
direnak, austenita (γ) eta ferrita (δ) bidez osatutako mikroegitura aurkezten dute, zeinek
propietate mekaniko eta korrosioaren aurkako erresistentzia bikainak eskaintzen dizkion 1. Hain
zuzen, propietate bikain horiei esker, altzairu hauek maila industrialean oso erabiliak dira,
bereziki industria kimiko eta petrokimikoan, elikagai industrian eta industria farmazeutikoan
batik bat1.
Hala ere, tenperatura altuak jasaten dituztenean, batez ere 600 eta 1000°C artean, propietate
bikain hauek nabarmenki ahultzen dira, oso kaltegarriak diren fase intermetaliko eta
prezipitatuen presentzia dela eta, hala nola, sigma (σ) eta chi (χ) faseak, karburoak, nitruroak,
austenita sekundarioa, etab.2-4.
Sortu daitezkeen fase guztien artean, sigma (σ) fasea da kaltegarrientzat jotzen dena, eragin
handia baitauka korrosioaren aurkako erresistentzian eta altzairuaren zailtasunaren galeran 5,6.
Sigma fasearen egitura kristalografikoa tetragonala da eta 32 atomo ditu zelda unitarioko.
Zelda unitario hauen planoak ez dute irristatzeko erraztasunik, eta honek, hauskortasun efektu
bat eragiten dio. Daukan konposizio kimikoa dela eta (ikusi 1. taula), bere sorrerak, inguruko
eremuan kromo murrizketa bat gertatzea suposatzen du, prezipitatutako partikula huen inguruan
korrosio lokaleko mekanismoak baimenduz.
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1. taula. Sigma fasearen konposizio kimikoa.
Elementua

Cr

Ni

Mo

W

% pisuan

29-34

3-5

3-9

0-7

Sigma fasea 700-1000°C tenperatura tartean hazten da, ferritaren deskonposizio
eutektikoaren bitartez. Ferrita metaegonkorra da tenperatura tarte honetan, eta sigma faseaz eta
austenita sekundarioaz osatutako nahaste egonkorrago baten bihurtzen da (δ → σ + γ2). Sigma
faseak, prezipitatu duen inguruko ferritaren Cr eta Mo edukieraren jaitsiera bat eragiten du, eta
ondorioz, Ni areagotze bat, zeinek austenita sekundarioaren (γ2) sorkuntza errazten duen
ferritaren eskutik 7-9.
Bestalde, chi faseak gorputzean zentratutako mikroegitura kubikoa aurkezten du, eta sigma
fasearen antzera, 700-900°C tenperatura tartean fase ferritikoak jasaten duen elementu
intermetalikoen aberastearen ondorioz hazten da. Konposizio kimikoari dagokionez, chi faseak,
sigmak baino Mo kantitate altuagoa aurkezten du. Chi fasea, fase metaegonkortzat hartzen da,
izan ere, sigma fasearen sorreran parte hartzen du, esposizio-denbora luzeen ondoren sigma
fasean erabat deskonposatuz 9,10. Bi faseen koexistentzia honek, zaildu egiten du fase bakoitzak
altzairuaren propietateetan duen eraginaren azterketa.
Duplex altzairu herdoilgaitzek, pisuan %20a baino kromo-eduki altuagoa izanik, fase
intermetalikoen prezipitazioa saihesteko zailtasunak izaten dituzte. Honek, sigma eta chi faseen
transformazio mekanismoan oinarritutako ikerketa ugari egotea eragin du 2,9,11-15, mekanismo
hauen ezagutza funtsezkoa izanik materialaren azken propietateak kontrolatzeko. Beraz, bi
faseak behar bezala identifikatzea ezinbestekoa suertatzen da.
Lan hau, duplex 2205 altzairu batean eragindako sigma eta chi faseen identifikazioan
zentratzen da, analisi-teknika ezberdinak erabiliz. Hala-nola, metalografia klasikoa,
mikroskopia optikoa (MO), ekorketa bidezko mikroskopia elektronikoa (SEM) eta EBSD
tekniken laguntzaz burutu da fase hauen identifikazioa.
2. Materialak eta prozedimendu esperimentala
2.1. Materiala
Ikerketa hau burutzeko, 2205 duplex altzairu herdoilgaitzaren 50x50x30 mm dimentsioko
pieza erabili da. 2. taulan, 2205 altzairuaren konposizio kimikoa ageri da, txinparta bidezko
emisio-espektrometria bidez zehaztu dena.
2. taula. 2205 duplex altzairuaren konposizio kimikoa.
Elementuak

Cr

Ni

Mo

N

C

Si

Mn

P

S

Cu

% pisuan

22,70

6,60

3,00

0,27

<0,05

0,82

1,30

0,02

<0,01

0,25

Sigma eta chi faseen prezipitazioa eragiteko asmoarekin, pieza termikoki tratatua izan da,
800ºC-tara 2 orduz. Ondoren, airean hozten utzi da giro tenperaturaraino. Tenperatura hau,
faseen prezipitazio azkarra ziurtatzeko asmoarekin hautatu izan da.
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2.2. Prozedimendu esperimentala
2.2.1. Metalografia klasikoa
Analisi metalografikoa burutzeko, pieza sekzioan moztu da eta bakelitazko erretxinan
enbutitu da. Ondoren, piezaren superfiziea 4000 grit arte lijatu da, 0,04 mikratako leunketa
uniforme batekin bukatuz.
Altzairuaren mikroegitura errebelatzeko asmoz, bi etapatako atake kimiko elektrolitiko bat
erabili da. Lehenik eta behin, %10eko azido oxalikoarekin 2-3V aplikatuz eta
bigarrenez, %20ko NaOH bidez, baita 2-3V aplikatuz.
Karakterizazio mikroestrukturala, Nikon Eclipse MA200 mikroskopio optikoaren bidez egin
da eta baita JEOL JSM 5910 LV ekorketa bidezko mikroskopio elektronikoaren (SEM) bidez.
Konposizio kimikoaren araberako faseen identifikazioa X izpien energia sakabanatuaren
espektrometria (EDS) teknikaren laguntzaz gauzatu da, Oxford EDX INCA X-act detektorearen
bidez.
2.2.2. EBSD teknika
EBSD teknikaren bidezko analisian, 10 x 10 mm eta 1-2 mm-ko lodiera duen lagina erabili
da. Kasu honetan, lagin honen prestakuntzarako, 1200 grit-eko lija erabili da eta
jarraian %10eko azido perkloriko bidezko leunketa elektrolitiko bat 30V-tara.
Faseen identifikazioa JEOL JSM 5910 LV ekorketa bidezko mikroskopio elektronikoa
(SEM) erabiliz egin da, Oxford OPAL EBSD detektorea erabiliz.
3. taulan, altzairuaren faseen indexaziorako erabili den informazio kristalografikoa ageri da:
3. taula. 2205 duplex altzairuaren faseen parametro kristalografikoak16.
Zelda parametroak

Fasea

Espazio
taldea

a

b

c

a

b

g

Ferrita

229

2,87

2,87

2,87

90

90

90

Austenita

225

3,66

3,66

3,66

90

90

90

Sigma

136

8,8

8,8

4,56

90

90

90

Chi

217

8,92

8,92

8,92

90

90

90

3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Metalografia klasikoa
Aipatutako tratamendu termikoaren ondoren eta mikroskopia optiko bidez egindako
analisiak erakusten duenaren arabera, faseen prezipitazioa nabarmena da, bai ferritan bertan,
bai austenita-ferrita faseen mugan (ikusi 1. irudia).
Mikrografia hauetan ikuz daitekeenez, materiala, ferrita matrize batek eta austenita uharteek
osatzen dute. Prezipitazioa, edo fase intermetalikoen presentzia, batez ere ferritaren kontura
hazi da, baita austenita-ferrita faseen mugetan kokatuz. Prezipitazio honek tonalitate berdealaranja du (erabilitako atake kimikoaren ondorioz fase intermetalikoek normalki hartutakoa),
gune argiak agertuz ere, zeintzuk austenitaren antzeko kolorea duten, eta, ustez, austenita
sekundarioarekin lotuta egon beharko luketenak.

282

1. irudia. Mikroskopio optiko bidez ateratako mikrografiak: (a) x100, (b) x400.

Agertutako fase hauek identifikatzeko, X izpien energia sakabanatuaren espektrometriaren
(EDS) laguntzaz analisi konposizional bat burutu da, tonalitate/distira desberdineko
prezipitatuak eta ferrita eta austenita fase nagusiak aztertuz (ikusi 2. irudia). Analisi hau bi gune
ezberdinetan egin da: 1. Gunea, non prezipitatuak ferritan eta austenita-ferrita mugan kokaturik
dauden, eta 2. Gunea, non soilik bi faseen arteko mugan agertzen diren. Lortutako
konposizioaren emaitzak 4. taulan ikus daitezke.

2. irudia. SEM bidez ateratako mikrografiak: (a) 1. Guneko analisia x1000, 2. Guneko analisia x3000.

Bi guneetan agertutako prezipitatuen kolorazioa aztertuz, zuri koloreko fase bat ikusten da,
eta baita gris argi eta gris ilun kolorea duten faseak. Gris iluna den fasearen analisia ez da
emaitzetan sartu, fase honek duen tamaina murriztua dela eta. Hain txikia izanik , ondoko faseen
ekarpena oso handia da lortutako konposizio neurrian, eta honek fase hau behar bezala zehaztea
eragozten du.
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4. taula. EDS bidezko analisi konposizionalaren emaitzak.
Faseak (% pisuan)

Cr

Mn

Fe

Ni

Mo

1. guneko analisia
Austenita

22.88

1.41

65.41

7.76

2.55

Ferrita

25.76

1.45

63.93

4.45

4.41

Fase zuria

26.71

1.26

53.44

3.01

15.58

Fase Gris argia

30.01

1.41

58.75

4.05

5.79

2. guneko analisia
Austenita

22.78

1.67

65.38

7.30

2.87

Ferrita

25.96

1.46

63.75

4.57

4.25

Fase zuria

26.64

1.31

53.80

2.99

15.26

Fase Gris argia

30.11

1.79

56.46

3.81

7.82

Gris argi koloredun faseak, batez ere ferritaren barnean agertutakoak (1. Gunea), Cr eduki
handia eta Mo presentzia esanguratsuak ditu, eta honek, fase hau sigma fasea izatea iradokitzen
du. Gainera, gris iluneko koloredun fasearekin tartekatuta dago, kolore hau austenita uharteen
antzekoa izanik, beraz, austenita sekundarioa izan liteke. Bestalde, tonalitate zuri-distiratsuaren
faseak Mo eduki handiagoa du eta, beraz, fase hau chi fasea izan liteke.
Edonola ere, fase guztiek konposizioan duten antzekotasunak zaildu egiten du fase hauen
behar bezalako identifikazioa, eta horrela identifikatzeak errorea eragin dezake, batez ere sigma
eta chiren artean, azken hau sigman deskonposatu bait daitekeelako.
3.2. EBSD teknika
3. irudiak EBSD bidez lortutako emaitzak erakusten ditu. Irudi honetan adierazitako
koloreak bat datoz aipatutako faseekin, ferrita (gorria), austenita (arrosa), sigma (horia) eta chi
(urdina). Lortutako emaitza hauek, 3. taulan ageri diren parametroen arabera indexatu dira.
Aurreko kasuan bezala, analisia bi gunetan burutu da, prezipitazioa ferritan eta austenitaferrita mugan egonik (ikusi 3 a irudia) eta bigarren gune baten, non prezipitazioa soilik bi faseen
arteko mugan ageri den (ikusi 3 b irudia).
Kasu honetan lortutako emaitzak bat datoz metalografia klasikoan lortutakoarekin, alde
batetik, ferrita eta austenitaren gehieneko presentzia detektatuz, eta bestetik, sigma, chi eta
austenita sekundarioaren prezipitazioa antzemanez.
Chi fasearen presentzia (urdina), batez ere austenita-ferrita mugan kokatzen da, EDS bidez
lortutako emaitza konposizionalek (partikula zuri-distiratsuak) erakusten zuten bezala. Sigma
fasearen kasuan (horia), nahiz eta bi faseen arteko mugan agertu, fase ferritikoaren barnean
ageri da batez ere, austenita sekundarioarekin (arrosa) batera. Honek, metalografia
klasikoarekin ikusitakoa baieztatzen du, hau da, gris ilun koloreko faseak austenita sekundarioa
liratekeela.
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3. irudia. EBSD bidez lortutako emaitzak: (a) 1. gunea, (b) 2. gunea, (c) fase bakoitzaren identifikazio kolorea.

4. Ondorioak
Lan honetan, tenperatura altuko tratamendu termikoa jasan duen 2205 duplex altzairu
herdoilgaitz batean dauden faseak identifikatu dira, analisi teknika ezberdinak erabiliz.
Analisi mikroestruktural baten bidez sigma eta chi faseak bereiztea ezinezkoa bada ere,
analisi konposizionalak Mo edukiaren ezberdintasunean oinarritutako identifikazio hobea
ahalbidetzen du. Hala ere, chi faseak tenperatura altuko esposizio denbora luzeetan sigma gisa
deskonposatzeko duen joerak, bi fase hauen arteko konposizio antzekotasunarekin lotutako
identifikazio akatsak eragin ditzake.
Bestalde, EBSD teknikak sigma eta chi fase intermetalikoak identifikatzea eta bereiztea
ahalbidetu du, baita austenita sekundarioa ere. Teknika hau tresna baliagarria da propietate
hobetuak dituzten duplex altzairuak diseinatzeko, kritikoak diren faseen arteko transformaziomekanismoak kontuan izanik.
5. Eskerrak
Autoreek eskerrak eman nahi dizkiote Tecnalia Research & Innovationeko Donostiako
Lab_Services osatzen duen lan taldeari, beraiek eskainitako laguntzarik gabe ezin izango
baitzen ikerkuntza hau burutu.
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Laburpena. Lan honetan Ho6MnBi2, Ho6FeBi2, Ho6(Mn0.5Fe0.5)Bi2 eta Ho6(Mn0.75Fe0.25)Bi2 lagin
polikristalinoen propietate magnetikoak eta magnetokalorikoak aztertuko dira.
Lortutako berretzaile kritikoek adierazten dute elkarrekintza magnetikoak irispide luzekoak direla
eta beraien balioak Batezbesteko Eremuko (Mean Field) unibertsaltasun motakoak direla. Material
intermetaliko hauen propietate magnetokalorikoak interesgarriak dira tenperatura-tarte zabal batean,
tarte hori tenperatura altuetan PM-FM trantsizioak mugatzen du; tenperatura baxuetan, berriz, spinen
birrordenamenduak.
Material intermetaliko hauek hozte-ahalmen (RC) balio altuak dituzte eta entropia magnetikoaren,
𝑝𝑘
Δ𝑆𝑀 , aldaketa maximoko balio altuak ematen dituzte. Gainera, konposizioa aldatuz, material hauen
propietate magnetokalorikoak alda daitezke hozte-aplikazio desberdinetan erabili ahal izateko.
1. Sarrera
Material intermetalikoen azterketak gora egin du azken hamarkadan. Gero eta konposatu ezberdin
gehiago daude eta propietate magnetiko interesgarriak eta konplexuak erakusten dituzte, horietako
batzuk aplikazio praktikoetarako erabil daitezkeelarik. Arlo esanguratsuenetako bat energiaaplikazioetarako material berrien garapenarekin erlazionatuta dago, eta, bereziki, efektu
magnetokaloriko deritzonarekin. Material magnetokalorikoak hozte-teknologia berriaren oinarria
dira; teknologia honek orain arte erabiltzen den gasen konpresio-hedapen teknologia ordezkatu nahi
du1,2,3. Horregatik, azken urteetan ikertzaileak material magnetokaloriko egokien bila ari dira4,5,6.
Aplikazio praktikoetarako, material magnetokaloriko egoki batek hiru ezaugarri izan behar ditu:
trantsizio magnetiko bat izan behar du, histeresirik gabekoa (ez termikoa ez magnetikoa), entropiaaldaketa magnetiko handia (tenperatura-aldaketa tarte zabalean) eta hozte-ahalmenaren (RC) balio
altua.
Esfortzu handia egin da giro tenperaturan aurreko baldintzak betetzen dituzten materialak
aurkitzeko eta dagoeneko zenbait konposatu aurkitu dira, hala nola, Gd purua eta bere konposatuak,
manganitak, Heusler aleazioak, etab2,4. Beste ikerketa-talde batzuk konposatu intermetalikoen
konposizioa aldatuz lortu nahi dituzten propietateetako konposatuak diseinatzen saiatzen ari dira,
adibidez (Tb1-xDyx)FeSi (x from 0 to 1) familia edo R2T2X (R = Gd–Tm; T = Cu, Ni, Co; X = Cd, In,
Ga, Sn, Al) familia5,6.
Teknika fototermikoen laborategian aurreko aplikazioetarako baliagarriak izan daitezkeen R6TBi2
(R=lur arraroa, T=trantsizio metala) familiako aleazio intermetalikoak karakterizatzen ari gara.

287

Dagoeneko konposatu desberdinak aztertu ditugu7,8,9 eta lan honetan Ho6(Mn,Fe)Bi2 aleazioetan
lortutako emaitzak aurkeztuko ditugu. Bistakoa denez, aleazio intermetaliko hauen karakterizazio
magnetikoa ezinbestekoa da, gero, aplikazio posibleetan erabili ahal izateko eta, beraz, lan honetan
karakterizazio magnetikoa egingo dugu bigarren mailako trantsizio paramagnetikoferromagnetikoaren (PM-FM) jokaera kritikoa aztertuz.
2. Laginak eta analisi metodoak
2 g-ko Ho6MnBi2, Ho6FeBi2, Ho6(Mn0.5Fe0.5)Bi2 eta Ho6(Mn0.75Fe0.25)Bi2 lagin polikristalinoak
prestatu dira, arku bidezko labe elektriko batean (90 V, 150 A) eta argoneko atmosferan (99.992 vol).
Prozesuan, aleazioak hiru aldiz urtu dira. Gero, laginak 300 orduz 1070 K-etan suberatu (±2 K) eta
uretan hoztu dira.
Aleazioen egitura X izpien bidezko difrakzioa (Rigaku D/MAX-2500 (CuKα, 2θ of 10–80°, 0.02°
step, Imax/Ibgr ∼ 50) eta energia-sakabanaketako X-izpien (EDS) bidez aztertu da.
Magnetizazio (M) kurba lortzeko lagin-bibraziomagnetometroa (Vibrating Sample Magnetometer,
VSM) erabili da eta 0 – 7 T kanpo eremuak erabili dira. Isotermak tenperatura baxuetatik (∼6 K)
lagin bakoitzaren Curie tenperaturaren (TC) gainetik dauden tenperaturetara egin dira. Suszeptibilitate
magnetikoa, AC Measurement System Option PPMS (Physical Properties Measurement System)
delakoarekin neurtu da.
3. Emaitza esperimentalak eta eztabaida
X izpiko datuek adierazten digute aleazio hauek Fe2P motako egitura kristalinoa daukatela: P-62m
talde espaziala, No.189, hP9; hau da hexagonalak direla. Mn Fe-rekin ordezkatzen dugun heinean c/a
erlazioa txikitu egiten da eta baita bolumena ere10.
Bestetik, neurketa magnetikoei dagokienez 1. irudian ikusten den bezala bi trantsizio magnetiko
ikus daitezke, lehenengoa spin birrordenamenduari dagokiona (Tm) eta bigarrena paramagnetikoferromagnetiko (PM-FM) trantsizioari dagokiona (TC). Lagin bakoitzerako lortutako trantsiziotenperaturak hauek izan dira. Ho6MnBi2: Tm =52 K eta Tc=203 K; Ho6(Mn0.75Fe0.25): Tm=52 K eta
TC =203 K Bi2; Ho6(Mn0.5Fe0.5) Bi2 Tm=52 K eta TC=203 K; Ho6FeBi2 Tm =52 K eta TC=203 K.

1. irudia. Ho6MnBi2 eta Ho6FeBi2-ren momentu magnetikoa eta suszeptibilitatea.

3.1 Berretzaile kritikoak
Atal honetan bigarren ordenako trantsizio paramagnetiko-ferromagnetikoen (PM-FM)
unibertsaltasun-klasea aztertuko dugu neurketa magnetikoetatik lortuko ditugun berretzaile kritikoen
bidez. Hau egiteko Arrot Plot grafikoa irudikatu dugu (ikusi 2a. irudia): ikus dezakegunez, kurben
maldak positiboak dira isoterma guztietarako eta horrek esan nahi du 2. ordenako trantsizioa dela11.
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Irudian aukeratu ditugun parametro kritikoak Batezbesteko Eremuaren (Mean Field, MF)
unibertsaltasun-klaseari dagozkionak dira, β=0.5 eta γ=1. Gure laginen unibertsaltasuna hori balitz
eremu magnetiko altuetan 2. irudian isoterma guztiak zuzenak eta paraleloak izan beharko lirateke.
2. irudian zuzenak direla ikus daiteke, baina ez dira guztiz paraleloak. Beraz, berretzaile kritiko
zuzenak bilatzeko iterazio-prozesu bat jarraitu dugu, Arrot Plot modifikatua12, eta gure laginen
jokaera β= 0,6 eta γ = 1,05 berretzaileetara egokitzen direla konprobatu ahal izan dugu, hots, 2b
irudian ikus daiteke berretzaile horiek erabilita eremu altuetan isotermak zuzenak eta elkarrekin
paraleloak direla. Irudia lagin baterako bakarrik aurkeztu dugun arren beste hiru laginetan jokaera
oso antzerakoa da (ikusi 1. taula). Lortutako balioak Batezbesteko Eremuko (MF) unibertsaltasunetik
gertu daude eta esan dezakegu hedapen luzeko elkarrekintzak direla jokaera horren eragileak.

b

2. irudia. a) Batezbesteko Eremua (Mean Field, MF) teoriako parametro kritikoak erabilita lortutako
kurbak. b) Metodo iteratiboa erabiliz lortutako berretzaile kritikoekin lortutako kurbak.
𝛾

1. taula. Hiru metodo desberdinekin lortutako berretzaile kritikoak. a 𝛿 = 1 + formularekin lortutako balioa.
𝛽

Lagina
Ho6MnBi2

Ho (Mn
6

0.75

Fe

0.25

)Bi

2

Metodoa
Arrot Plot modifikatua
Kouvel Fisher
Isoterma kritikoa

β
0.591 ±0.002
0.566 ±0.008

γ
1.125 ±0.005
1.13 ±0.01

δ
2.91a ± 0.01
3.00 a ± 0.05
2.87 ± 0.01

Arrot Plot modifikatua

0.681 ±0.003

1.071 ±0.004

2.57 ± 0.01

Kouvel Fisher

0.69 ±0.01

1.07 ±0.01

2.57 ± 0.04

Isoterma kritikoa
Ho (Mn Fe )Bi
6

0.5

0.5

2

a

2.493 ± 0.003
a

Arrot Plot modifikatua

0.690 ±0.004

1.103 ±0.009

2.59 ± 0.02

Kouvel Fisher

0.68 ±0.01

1.09 ±0.03

2.609 ± 0.07

Isoterma kritikoa
Ho6FeBi2

a

Arrot Plot modifikatua
Kouvel Fisher
Isoterma kritikoa

a

2.540 ± 0.005
0.599 ±0.005
0.59 ± 0.02

0.992 ±0.004
0.99 ±0.01

2.66 a ± 0.02
2.68 a ± 0.07
2.633 ± 0.009

Lortutako berretzaile kritikoak balioztatzeko beste bi metodo erabili ditugu Kouvel Fisher
metodoa (KF) eta delta berretzaile kritikoaren metodoa (isoterma kritikoaren metodoa)10. Azken
1

honetan, esperimentalki δ parametro kritikoa lor daiteke 𝑀(𝐻)~𝐻 𝛿 adierazpenaren bidez eta baita
𝛾
𝛿 = 1 + 𝛽 ekuazioaren bidez, beraz, azken adierazpenarekin 𝛿 lortutako berretzaile kritikoekin
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kalkula dezakegu eta esperimentalki lortutako emaitzekin konparatu. 2. taulan hiru metodoekin
lortutako emaitzak bateragarriak direla ikus daiteke.
4. Propietate magnetokalorikoak
Atal honetan lau laginen propietate magnetokalorikoak aztertuko ditugu. Material
magnetokalorikoak karakterizatzeko oso magnitude garrantzitsua entropia magnetikoaren aldaketa
da:
𝐻 𝜕𝑀
Δ𝑆𝑀 (𝑇, Δ𝐻) = μ0 ∫𝐻 𝑓 ( 𝜕𝑇 ) 𝑑𝐻
(1)
𝑖

𝐻

Non M imanazioa, T tenperatura eta H aplikaturiko eremu magnetikoa diren. 1. ekuazioa erabiliz 3. irudian
Ho6MnBi2 laginerako kanpo eremu desberdinetarako lortutako entropia aldaketak tenperaturaren menpe ikus
ditzakegu. 1. irudiko neurketa magnetikoek erakutsi diguten bezala, irudi hauetan bi gailur ikusten dira
lehenengoa (tenperatura baxuetan) spin birrordenamenduari (Tm) dagokio eta bigarrena (tenperatura
altuagoetan) Curie tenperaturari (TC). Bi gailurren artean entropia aldaketa nahiko altua da eta horrela
mantentzen da tenperatura tarte zabalean; bi ezaugarri hauek oso garrantzitsuak dira material hauek hozte
material gisa erabili ahal izateko.
Azterketa magnetokalorikoei dagokienez, beste magnitude garrantzitsua hozte-ahalmena (RC) da. Honek
hozte-ziklo batean eskualde hotz eta beroaren arteko energia-transferentzia kuantifikatzen du. Hozte-ahalmena
entropiaren aldaketa maximoaren balioa bider gailurraren altuera erdiko zabalera eginez kalkulatu dugu (ikusi
2. taula).

3. irudia. Ho6MnBi2 laginaren entropia magnetikoaren aldaketa tenperaturarekiko.
2. taula. Lagin desberdinetarako kalkulatutako entropia aldaketa maximoa eta hozte-ahalmenak (RC).
Lagina
Ho6MnBi2

2T

5T
6.9 T

|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [Tm]
|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [TC]
RCFWHM (J kg-1) [Tm]
RCFWHM (J kg-1) [TC]
|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [Tm]
|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [TC]
|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [Tm]
|ΔSMpk| (J kg-1 K-1) [TC]
RCFWHM (J kg-1)

1.2
1.3
73
80
3.4
2.9
4.8
3.8
1020
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Ho6
Mn0.75Fe0.25
Bi2
1.5
1.5
80
93
4.5
3.9
6.2
5.4
979

Ho6
Mn0.5Fe0.5
Bi2
1.7
1.2
81
161
4.5
3.2
6.1
4.4
801

Ho6FeBi2

1.8
2.3
155
5.7
6.4
7.7
8.9
777

2. taulan lau laginetan lortutako entropia aldaketa maximoko emaitzak adierazi ditugu bi
trantsizioetarako, 2, 5 eta 6,9 T-ko aplikatutako eremuetarako. Ikus dezakegunez, entropiaren
𝑝𝑘
aldaketa maximorik, |Δ𝑆𝑀
|, handiena Ho2FeBi6-k ematen digu eta baxuena Ho6MnBi2, baina azken
honek RC-ren baliorik altuena ematen digu 5 eta 6,9 T-ko aplikatutako eremuentzat. Aplikatutako
eremu baxuetarako (2 T), ordea, Ho6MnBi2-k ematen digu RC-ren baliorik txikiena. Tarteko beste bi
konposizioak RC-ren bi mugen arteko balioak ematen dituzte, hau erabilgarria izan daiteke hozteaplikazioetan, Mn edo Fe kontzentrazio egokia aukeratuz RC-ren balioa aukeratu dezakegulako.

4. irudia. a) Kurba unibertsala Ho6MnBi2 laginerako. b) Entropia magnetikoa eta eremu magnetikoaren arteko
erlazioa.

Propietate magnetokalorikoak hobeto aztertzeko Franco et al.13-ek 2. ordenako trantsizioetarako
garatutako metodoa aplikatuko dugu aztertutako lau konposatuen Curieren tenperaturaren inguruko
kurba unibertsalak osatzeko. Hau da, entropia magnetikoaren aldaketa normalizatuko dugu (balio
maximoarekin konparatuta) eta tenperaturaren ardatza berreskalatuko dugu. Hori egiteko bi
erreferentzia-tenperatura hartuko ditugu14.
4a. irudian ikus daitekeenez tenperatura kritikoaren inguruan eremu desberdinetarako lortutako
kurbak gainezartzen dira, honek esan nahi du trantsizioa 2. ordenakoa dela15, eta, ikus daitekeenez,
Tc azpiko tenperaturetan gainezarpena ez da hain ona, bereziki, eremu altuetan; hau gertatzen da
tenperatura baxuagoetan beste trantsizio bat dagoelako (ikusi 1. eta 3. irudiak). Bakarra irudikatu
dugun arren, efektu hau lau laginentzat ematen da.
Azterketa magnetokalorikoarekin amaitzeko, aurreko ataletan kalkulatutako berretzaile kritikoak
1+1(1− 1 )

𝑝𝑘
erabiliko ditugu. Δ𝑆𝑀
∝ 𝐻 𝛿 𝛽 erlazioa erabiliko dugu berretzaile kritikoak eta entropia
magnetikoaren aldaketa erlazionatzeko. 4. irudian zuzen bat lortu dugu eta, beraz, berretzaile
kritikoak ondo kalkulatu ditugula adierazten digu. Gainera, ematen digu aukera balioak linealki
estrapolatzeko eta, beraz, esperimentalki lortu ezin daitezkeen eremu altuetako balioak kalkulatu ahal
izateko.

4. Ondorioak
Lan honetan, Teknika Fototermikoen laborategia taldeak aleazio intermetalikoetan egiten ari den
azterketaren parte bat aurkeztu dugu. Konkretuki, Ho6(Fe,Mn)Bi2 familiako lau konposatuen
azterketa magnetikoa egin dugu. Aleazio hauek berezitasun bat daukate: bi trantsizio magnetiko
dituzte tenperatura tarte zabal batengatik banatuta.
Konposizio bakoitzerako efektu magnetokalorikoa eta PM-FM trantsizioaren jokaera kritikoa
aztertu dira; horrela, berretzaile magnetiko kritikoak lortu dira eta frogatu da Batezbesteko Eremuko
(MF) unibertsaltasun-klasearekin bat datozela, horrek esan nahi du hedapen luzeko elkarrekintza
magnetikoak direla trantsizio hauen eragileak.
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Konposatu guztiek propietate magnetokaloriko garrantzitsuak erakusten dituzte oso tenperatu tarte
zabalean, hozte ahalmenaren balio oso altuak (520 J/kg-tik 709 J/kg-ra 5T-tan) eta entropia
magnetikoko aldaketa handiak (3,4tik 5,7 J/kgK) 5 T-tan, egonkorra tenperatura tarte zabalean
(200 K-erarte). Ezaugarri hauek aleazio-familia hau hozte aplikazioetarako aproposa izan daitekeela
adierazten digute. Bestetik, berretzaile kritikoak erabiliz gai izan gara entropia magnetikoaren eta
eremu magnetikoaren arteko erlazioa baieztatzeko.
5. Eskerrak
Lan honek Euskal Herriko Unibertsitateko UPV/EHU GIU16/93-ren laguntza izan du. A. Herrerok
eskertu nahiko luke Euko Jaurlaritzak Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko
Programaren bidez emandako laguntza. Autoreek eskertu nahiko lukete UPV/EHU-ko SGIker
zerbitzua.
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Gako-hitzak: deformazio interkritikoa, mikroegitura, trakzio-saiakuntza, EBSD.
Laburpena
Ijezketa interkritikoa, lodiera handiko altzairu estrukturalen propietate mekanikoak hobetzeko
diseinatutako prozesuen artean, erabilienetakoa da. Jakina da austenita-ferrita zonaldean (zonalde
interkritikoan) deformaturiko laginetan, bi ferrita-familia ezberdin bereizi daitezkela, deformatutako
ferrita eta bukaerako hozketa geldoan sortzen den ez-deformatutako ferrita. Mikroegitura bifasiko
baten portaera, interkritikoki deformatutako baten modukoa, oraino ez da ondo ulertua izan,
deformazio eta tentsioaren banaketa ezberdina delako ferrita-populazio bakoitzean. Honela, ijezketaprozesu trinkoagoak lortze aldera, deformazioaren aurrean mikroegitura interkritikoen portaera
ulertzea interesgarria da. Etendutako trakzio saiakuntzez eta EBSD bidez eginiko analisi
kristalografikoaz baliatuta, interkritikoki deformaturiko altzairu mikroaleatu baten eboluzioa ikertu
da. Horretarako angelu baxuko zein altuko ale mugen aldaketa, hala nola dislokazio dentsitatearen
eboluzioa kuantifikatuko dira ferrita-populazio bakoitzean. Deformatutako ferrita-aleak, ezdeformatutako ferrita aleengandik bereizteko xedearekin, aurrez garatua izan den diskretizaziometodologia bat erabili da, zeina GOS parametroan oinarritua dagoen. Ikusi da ferrita-populazio
bakoitzak jarrera ezberdina duela orokorki aplikaturiko karga baten aurrean. Lehenengo deformazio
estadiotan, ez-deformatutako familiak jasaten du deformazioaren pisu gehiena. Lagin berean
egindako nanogogortasun neurketek erakusten dute ez- deformatutako ferrita-familia bigunagoa dela
deformaturikoa baino. Deformatutako aleek beren duten azpiegitura horri egotzi daiteke
gogortasunean duten diferentzia. Laburbilduz, deformazioaren aurrean ferrita ez-deformatu eta
deformatuak duten portaera ezberdinak, nanogogortasunean duten ezberdintasunekin zerikusia duela
baieztatu daiteke.
1. Sarrera
Lodiera handiko karbono baxuko altzairuetan ohikoa da ijezketa interkritikoaren erabilera,
propietate mekanikoak hobetzea ahalbidetzen baitu1,2,3. Orokorrean, karbono baxuko altzairuen
kasuan bederen, interkritikoki deformaturiko mikroegiturek elastikotasun-muga eta erresistentziaren
hobekuntza sustatzen dute, nahiz eta harikortasuna nabarmen murriztu1,3. Nahiz eta jada zenbait lanek
deformazio interkritikoaren eragina aztertu, batez ere mikroegituraren eboluzioan eta amaierako
propietate mekanikoetan, oraindik ez da ferrita- populazio ezberdin horien portaeraren inguruan
sakondu. Deformatutako eta ez- deformatutako ferrita-aleen mikroegitura ezberdintasunak garbiak
izaki (lehenak azpiegitura nabaria du, bigarrena berriz azpiegiturarik gabeko ferrita poligonal bat da),
familia bakoitzak propietate mekanikoen hobekuntzan duen portaeraren ulermena kritikoa bihurtzen
da.
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Ondorioz, ferrita-populazio ezberdin horiek deformazioren aurrean duten jarrera aztertzeak
propietate mekaniko optimoen bilaketan lagunduko du, era berean prozesu egonkorrago bat definituz.
Kontextu honetan, nanogortasun teknikaren erabilerak, ferrita-ale bakoitzaren portaera mekanikoa
karakterizatzea ahalbidetuko du, zeina kritikoa izango den ferrita-populazio ezberdinen portaera
aztertzeko. Era berean, etendutako trakzio saiakuntzak egingo dira, etenaldi bakoitzean
mikroegituraren eboluzioa EBSD teknika bidez karakterizatuz. Honela, EBSD eta trakzio saiakuntzak
uztartuz, ferrita-familia bakoitzaren portaera mekanikoa, populazio ezberdin horien mikroegituren
parametroekin erlazionatu daiteke.
Aurrez aipatu bezala, azterketa honek ferrita-ale deformatuen eta ez-deformatuen portaera
mekanikoaren eta mikroegituraren eboluzioaren berri emango du, trakzio saiakuntza bakoitzean
deformazioa handituz doan heinean bi populazioak nola aldatzen diren ikusiz. Bestalde, ferritapopulazio ezberdinetan neurtutako nanogogortasun mailak, informazio neurgarria emango du
deformazioaren aurrean duten portaera ezberdinaren inguruan eta balio horiek mikroegitura bifasiko
hauen propietate mekanikoekin erlazionatzea posible izango da.
2. Prozedura esperimentala
Lan honetan zehar ikertuko den Nb eta V-arekin mikroaleatutako karbono baxuko altzairuaren
konposizio kimikoa 1. taulan ikusi daiteke.
1. taula. Mikroaleatutako karbono baxuko altzairuaren konposizio kimikoa (pisu-portzentaia).

NbV

C
0,062

Mn
1,52

Si
0,25

P
0,013

S
0,003

Cu
0,009

V
0,034

Ti
0,002

Al
0,038

Nb
0,056

N
0,004

Konpresio lauko saiakuntzak egin dira kasu honetan, izan ere, entsegu mota honek lagin berean
mikroegituraren karakterizazioa eta trakzioko probetak mekanizatzea ahalbidetzen du. Konpresio
lauan aplikaturiko ziklo termomekanikoa 1. irudian ageri da deskribatuta. Ziklo honen helburua
mikroegitura interkritiko bat lortzea da, non %25-a ferrita deformatua izanen den eta gainontzeko ia
75%-a (perlita portzentai txiki bat ere baitu mikroegiturak) ferrita ez-deformatua. Horretarako,
lehenik laginak 1250 ºC-tan 15 minutuz mantendu ondoren tenplatu egiten dira, Nb eta V
mikroaleatzaileak soluzio solidoan jartzeko. Segidan, 1050 ºC-tara 0.4-ko deformazio bat aplikatzen
da, transformazio aurretiko austenita birkristaltzeko asmoz. Ondoren, hozketa geldo baten bidez
(1 ºC/s) 700 ºC-ra heltzean, deformazio aurretiko %25-eko ferrita-edukia finkatzen da. Definitutako
ferrita-austenita balantzea lortu ondotik (%25 ferrita-75% austenita), 0.4-ko deformazio bat
aplikatzen da eta 1 ºC/s-ko abiaduran giro-tenperaturara hozten uzten da.
EBSD bidezko azterketa burutu ahal izateko JEOL JSM 7000F mikroskopio elektronikoa erabili
da, zeinak orientazio kristalografikoa estimatzeko HKL Channel 5 EBSD ekipamendua duen.
Analisiek, 90x90 µm2 tamaina dute haseran, analisien tamaina handituz doalarik trakzio saiakuntza
arrera doan heinean. Esan 0.2 µm-ko pausua eta 20 kV-ko tentsioa erabili direla analisi guztietan.
Azkenik aipatu, alea neurtzeko garaian, 3 pixeleko eta 4º tolerantzia angelua ezarri dela.
Nanogogortasun neurketak TRIBO INDENTER (Hysitron, USA) ekipamendua erabiliz egin dira.
Kontrolatutako desplazamendua duten entseguak dira, desplazamendua 113 nm-ra mugatuz, aurrez
antzeko mikroegituretan izandako esperientzia baliatuz4. Nanoindetazio matrizeak 70x145 μm2-ko
area betetzen du, 5 μm-ko espaziatua erabiliz indentazio artean.
Etendutako trakzio saiakuntzak INSTRON 5982 makinan burutu dira, ASTM E8M estandarra
jarraituz. 1.05 mm/min-ko deformazio abiadura konstantea ezartzen da saiakuntza bakoitzean eta
probetaren elongazioa 12.5-ko galga-luzera duen estensometroaz neurtu da. Konpresio lautik
lortutako laginetatik, 15 mm luzera, 5.5 mm zabalera and 0.8 mm lodiera duen trakzio probeta lauak
mekanizatu dira propietate mekanikoak neurtzeko asmoz.
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Tenperatura (ºC)

1250ºC, 15min

1050ºC
3min

ɛ=0.4, 1s-1
30s

Tenplaketa

1ºC/s
ɛ=0.4, 1s-1

Tdef25
0s

0s

1ºC/s

Denbora
1. irudia. Ijezketa interkritikoa simulatzeko konpresio lauan burututako zikloa.

3. Emaitzak eta eztabaida
Haserako mikroegitura
Etendutako entseguak egin aurretik, 1. irudiko ziklo termomekanikoa aplikatu ondorengo
mikroegitura karakterizatu da EBSD teknikaren bitartez. 2. irudiko EBSD mapetan ikus daitekeen
bezala, ez-deformatutako eta deformatutako ferrita aleez osatutako mikroegitura ageri du laginak.
2.b irudiko IPF mapan, non angelu baxuko eta altuko mugak gainezarrita dauden, garbi ezberdindu
daitezke deformatutako eta deformatu gabeko ferrita aleak. Ferrita ez-deformatuak ez du angelu
baxuko ale mugarik ageri, ferrita poligonal garbi bat baita. Deformatutako ferrita-aleek aldiz, angelu
baxuko ale-mugen dentsitate handia daukate.

2. irudia. Tdef25 kondizioari dagozkion (a) Image Quality eta (b) IPF mapak.
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Nanogogortasunaren neurketa
2. irudian ikusi daitekeen mikroegitura horretan nanogogortasun neurketak egin dira ferritapopulazio bakoitzaren gogortasun maila aztertzeko asmoz.
3. irudian deformatutako eta ez-deformatutako ferrita- populazioen nanogogortasun balioen
distribuzioa ageri da. Ikus daitekeen bezala ez-deformatutako ferrita-aleen (EDF) distribuzioa
ezkerrerantz desplazaturik dago, deformatutako ferrita-aleak baino nanogogortasun balio baxuagoak
dituela ageriz. Ez-deformatutako ferrita (EDF) aleek 2.6 GPa-ko gogortasun maila duten bitartean,
deformatutako ferrita (DF) aleetan 2.8 GPa batazbesteko gogortasuna neurtu da. Beraz, bukaerako
hozketa geldoan sortzen diren EDF aleak, austenita-ferrita zonaldean deformatu ondoren sorturiko
DF aleak baino bigunagoak direla erakutsi da, deformatutako aleek beren duten azpiegitura horri
egotzi daitekeelarik gogortasunean duten diferentzia.
70

Frekeuntzia
Frequency

60

EDF = 2.6 0.02 GPa
Hmean (NDF)
DF = 2.8 0.04 GPa
Hmean (DF)

NDF
EDF
DF

50
40

30
20
10
0

Nanogogortasuna
Nanohardness (GPa)
3. irudia. Ferrita-populazio ezberdinen (EDF eta DF) nanogogortasunaren distribuzioa.

Mikroegituraren eboluzioa trakzio saiakuntzan zehar
Aurrez aipatu bezala lan honen helburu nagusia mikroegitura interkritiko batean ageri diren ferritafamilia ezberdinen portaera ikertzea da. Horretarako etendutako trakzio entseguak, EBSD bidez
egindako karakterizazioarekin uztartu dira.
Bi ferrita-populazioak (EDF eta DF) bereizteko asmotan, berriki garatutako EBSD-an
oinarritutako diskretizazio-prozedura bat aplikatu da5. Prozedura honek EDF eta DF bereizteko Grain
Orientation Spread (GOS) parametroa erabiltzen du. Deformazio interkritikoak DF aleen kristalegituran distortsio bat eragiten duenez, deformatutako ferrita-aleek GOS balio handiago bat dutela
kontsideratu da. Honela GOS 2º-ko irizpidea kontutan hartuta, bi ferrita-populazioak bereizi daitezke,
EDF aleak GOS<2º eta DF aleak GOS>2º direla definituz. 4. irudian ferrita-familia bakoitzari
dagozkien Kernel mapak ageri dira, aplikatutako deformazio kantitatearen arabera ordenatuta (0, 10
edo %20). Kernelaren balioa ale barruko desorientazioarekin erlazionatuta dago, eta era berean,
dislokazio dentsitatearekin. Hori dela eta, deformatu gabeko aleak kolore urdinez ageri dira
margotuak, dislokazio dentsitate baxua baitute. Ale deformatuak aldiz, hori eta gorriz margotuak
daude, deformazioak ale barruan eragindako desorientazioarengatik. Garbi ikusten da aplikatutako
deformazio maila handituz doan heinean, ferrita-aleen Kernelaren balioa handituz doala ere, hauen
kolorea gorrituz. Bi ferrita-populazioen arteko ezberdintasunak nabariak dira mikroegituraren
eboluzioari dagokionez. 4. irudiko a eta c Kernel mapei so eginez gero (0 eta %20-ko deformazioa
hurrenez-hurren), garbi antzematen da deformazioak EDF familiaren Kernel balioan duen eragina.
Berdina sumatu daiteke DF populazioari dagokionean ere (4. d eta f irudiei erreparatu).
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DF

(a)

(d)

(b)

(e)

Deformazioa %10

Deformazioa %0

EDF

Deformazioa %20

0º
0º 4º2º

NDF

0º
0º 4º2º

NDF

DF

DF

(c)

(f)

4. irudia. (a,b,c) Ez-deformatutako eta (d,e,f) deformatutako ferrita populazioen KAM (Kernel Average Misorientation)
mapak.

Mikroegiturarekin erlazionatutako parametroen kuantifikazioa
4. irudiko Kernel mapetatik, angelu baxuko (LAGB) zein altuko (HAGB) ale-tamainaren eta
dislokazio dentsitatearen kuantifikazio bat egin da, 5.a eta b irudietan ageri den moduan. 5.a irudian
ikusi daitekeen bezala, bi ferrita-familien angelu altuko ale-tamainak (HAGB) konstante darrai
deformazio etapa ezberdinetan zehar. Angelu baxuko (LAGB) ale-tamainari dagokionean berriz
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aldaketak sumatzen dira deformazioa aldatuz doala. 5a. irudian, deformazioa handituz doan heinean,
familia deformatuaren zein ez-deformatuaren angelu baxuko (LAGB) ale-tamaina handituz doala
erakusten da. Hala ere, LAGB horien aldaera ez da berdina bi familiak konparatuz gero. EDF
familiaren LAGB ale-tamaina %347 handitzen da %0-15 deformazio tartean, DF familiaren LAGB
ale-tamaina deformazio etapa berdin horientzat % 33 handitzen denean bakarrik.
5.b. irudian ageri den dislokazio dentsitatearen eboluzioaren grafikan, portaera berdina antzeman
daiteke. Nabariak dira DF eta EDF populazioen dislokazio dentsitatearen eboluzioaren
ezberdintasunak, EDF familiaren malda dezentez handiagoa delarik. Beraz, baieztatu daiteke
deformazioaren aurrean EDF eta DF familiak portaera ezberdina dutela. Ikusi da EDF aleek
deformazioa kantitate handiago bat erasateko ahalmena dutela, zeina beraien nanogogortasunarekin
erlazionatuta dagoen. Badirudi EDF aleak, nanogogortasun maila txikiago bat izaki, deformazioa
akumulatzeko gaitasun handiagoa dutela, zeina Kernel mapatik eratorritako dislokazioa
dentsitatearen neurketekin ikusi daitekeen. 5. irudiko grafikak aztertu ondoren, badirudi lehenengo
deformazio estadiotan ez-deformatutako familiak jasaten duela deformazioaren pisu gehiena.
Aplikatutako deformazioa handituz doan heinean (%15 deformaziotik aurrera), deformatutako eta ezdeformatutako populazioak dislokazio dentsitate maila berdinera heltzen direlarik.
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5. irudia. (a) Angelu baxuko eta angelu altuko ale-mugak area unitateko (LAGB eta HAGB, hurrenez hurren) eta (b)
dislokazio dentsitatea bi ferrita populazioetan neurtuta deformazio etapa ezberdinentzat.

4. Ondorioak
Lan honetan, etendutako trakzioa eta EBSD bidezko azterketa uztartuz, deformazio
interkritikoaren ondoren sortzen diren bi ferrita-familien ezaugarriak kuantifikatzeko baliogarria den
metodologia bat garatu da. Nanogogortasun neurketek erakusten dute ez-deformatutako ferritafamilia bigunagoa dela deformaturikoa baino. Era berean, deformazioaren aurrean ferrita ezdeformatu eta deformatuak duten portaera ezberdinak, nanogogortasunean duten ezberdintasunekin
zerikusia duela baieztatu daiteke. Ikusi da lehenengo deformazio estadiotan ez-deformatutako
familiak jasaten duela deformazioaren pisu gehiena, aplikatutako deformazioa handituz doan heinean
(%15 deformaziotik aurrera), berdin banatuz bi populazioen artean. Badirudi EDF aleak,
nanogogortasun maila txikiagoa izaki, deformazioa akumulatzeko gaitasun handiagoa dutela, zeina
Kernel mapatik eratorritako dislokazioa dentsitatearen neurketekin erlazionatu daitekeen.
Laburbilduz, ferrita ez-deformatu eta deformatuak portaera ezberdina dute deformazioaren aurrean,
bata zein bestearen kantitatearen aldaerak laginaren propietate mekanikoen aldaketan eragina izango
duelarik.
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Oil&Gas aplikazioetarako altzairuzko tubo ezberdinen korrosio
erresistentziaren ebaluaketa
M. Insausti, MJ. Juan eta R. Caracena
Tecnalia, Mikeletegi Pasealekua 2, 20009 Donostia / San Sebastián
Kontaktua: mikel.insausti@tecnalia.com

Gako-hitzak: Oil¬Gas, Altzairua, Korrosioa, Autoklabea
Laburpena. Artikulu honetan, altzairuzko bi aleazio (P110 eta L80) ezberdinen artean, putzu
jakin bateko baldintzetan erabiltzeko egokiena zein den aztertu da. Horretarako, laborategian korrosio
erresistentzia ebaluatu da, autoklabetan eginiko saiakuntza batzuetan oinarrituz.
L80 aleazioak askoz ere korrosio abiadura (0,67 mm/urteko) baxuagoa aurkezten du P110
aleazioarekin alderatuta (4,18 mm/urteko). Bi materialen gainazalean sorturiko korrosio produktua
siderita da (FeCO3). L80 materialetan ematen den korrosio mekanismo nagusia, korrosio orokortua
da. Aldiz, P110-aren kasuan, korrosio lokalizatua da nagusiena, eraso gune sakonak ikusten direlarik.

1. Sarrera
Lan honetan, altzairuzko bi aleazio, P110 eta L80, ezberdinen artean, putzu jakin bateko
baldintzetan erabiltzeko, zein den egokiena aztertzen da. Horretarako, beraien portaera edo korrosio
erresistentzia ebaluatzen da laborategian, autoklabetan eginiko saiakuntza batzuetan. Laborategian,
putzu jakin bateko baldintzak errepikatzeko, Hastelloy (HC276) materialaz fabrikaturiko autoklabe
batzuk erabiltzen dira.
Autoklabeetan egiten diren saiaketak, ASTM G111 (97)-2018 araua eta TECNALIA ikerketazentroan eginiko barne prozedura bati jarraituz egiten dira. Saiaketa hauek aurrera eramateko material
bakoitzetik 3 probeta mekanizatzen dira. Laginak, politetrafluoroetileno (PTFE)-ko holder batean
zintzilikatzen dira autoklabera sartzeko. Laginak dagokion disoluzio eta gasekin kontaktuan jartzen
dira tenperatura eta presio jakin batzuetara. Autoklabean ipinitako baldintzak, hodien zerbitzu
kondizioak simulatzen ditu.
Saiakuntzaren bukaeran hurrengo 3 parametroak aztertu dira:
1.- Begizko behaketa: Saiaketa bukatu ondoren metalezko laginak, lupan eta mikroskopio
optikoan, behatzen dira. Lupan X10 eta mikroskopio optikoan X100 handipenera. Bestalde,
mikroskopio elektronikoan EDS analisia egiten da; konposizio elementala lortzeko eta ikusitakoaren
argazkiak egiteko.
2.- Korrosio abiaduraren kalkulua: Korrosio abiaduraren kalkulua, laginei saiakuntzan
sorturiko korrosio produktuak kendu ondoren, neurtu da. Horretarako, ASTM G1-03 (2017) arauaren
argibideak jarraituz, laginei gainazalean sorturiko korrosio produktuak kenduko zaizkie.
3.- “Crevice” motako korrosioaren ebaluaketa: Ebaluaketa hau ASTM G78-95 (2015) arauaren
argibideak jarraituz egingo da. Horretarako, PTFEko dispositibo berezi batzuk jartzen zaizkie laginei.
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P110 eta L80 altzairuen konposizio kimikoa emisio optikozko espektroskopioa erabiliz neurtu da
(Taula 1). P110 altzairu aleazioaren hodia TUBOS REUNIDOS S.A. enpresan fabrikatutakoa da.
Aldiz, L80 altzairuzko hodia METAL ONE CORPORATION enpresarena da.
Konposizio kimikoa (% pisuan)
Materiala
C
P110
L80

Cr

Ni

Mn

Si

Mo

P

S

Cu

V

Al

Sn

Ti

Co

B

Fe

0,212 0,095 0,154 1,182 0,228 0,032 0,011 0,004 0,319 0,002 0,029 0,014 0,040 0,015 0,035 Gainera
0,24 0,30 0,028 1,48 0,27 <0,04 0,013 <0,01 - ntzekoa

Taula 1. P110 eta L80 altzairuen konposizio kimikoa

2. Teknika esperimentalak
2.1.- Laginen prestaketa
Material bakoitzetik, autoklabean saiaketa bat egiteko, hiru lagin prestatzen dira. Hiru lagin
horietatik bi, korrosio abiadura kalkulatzeko erabiltzen dira. Hirugarrena, “crevice” korrosiorik
sortzen den ikusteko erabiltzen da. Azken lagin honetan “crevice” korrosiorik ikusten ez bada, lagin
hau, korrosio abiadura kalkulatzeko erabiltzen da.
Laginen prestakuntza burutzeko TECNALIAn sorturiko barne prozedura bat erabiltzen da.
Laginak metalezko tutuetatik ateratzen dira eta hodiaren zati egokia mozten da. Bertatik, luzerakonorantzan, 50x25x3 mm-ko neurria duten laginak mekanizatzen dira. Bestalde, laginak autoklabean
zintzilikatu ahal izateko, 12mm-ko diametroa duen zulo bat egiten zaie. Ondoren, lagin hauen aurpegi
guztiak leundu egiten dira azalera egokia eta normalizatua lortzeko. Bukatzeko, lagin guztiak ondo
erreferentziatu, neurtu eta garbitu egiten dira prezisio egokiz pisatu ahal izateko. 1 Irudian,
autoklabean sartu aurretiko laginen itxura ikus daiteke.

1 Irudia: Probeten itxura adierazten duen argazkia autoklabean saiatu baino lehen.

2.2. Saiakuntzarako ekipamendua eta baldintzak
AUTOCLAVE ENGINEERS-k hastelloy C-276 materialaz fabrikatutako 4 litroko autoklabea.
Autoklabea nahasgailua, tenperatura kontrolatzeko termoparea, presioa neurtzeko transduktorea eta
sistema kontrolatu ahal izateko software berezi batez osatua dago. Hortaz aparte, kalibrea, pisua eta
PTFE-z eginiko euskarriak erabili dira
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2. Taula-n saiakuntza egiteko baldintzak ikus daitezke.
Saiakuntzako
soluzioa

Gasen presioa
P. totala
Nahasgailu
T (ºC)
lab. Tenp.
70ºC (bar) abiadura (rpm)
10,2 bar CO2/
Ur destilatua
70
220
2000
175,7 bar arte N2
Taula 2: Saiakuntza egiteko baldintzen laburpena

Materialak
P110
L80

Denbora
(Ordu)
480

2.3. Saiakuntza egiteko prozedura
Lehenik eta behin, laginak tefloizko euskarrietan jartzen dira eta beraien artean ukitu ez daitezen
bereizleak jarriz, autoklabean ipintzen dira (2. Irudia). 3. Irudian sistema guztia autoklabean nola
gelditzen den ikus daiteke. Ondoren, autoklabea itxi egiten da.

2. Irudia: Laginak tefloizko euskarrietan jarrita.
3. Irudia: Laginak tefloizko euskarrietan jarrita autoklabe barnean

Ondoren, gas isuririk badagoen aztertzeko, laborategi tenperaturan autoklabea itxi eta, ordubetez
N2 gasa ahalik eta presio handienean sartzen da. Jarraian, autoklabetik aire guztia ateratzen da N2
gasa bertatik behin eta berriro pasatuz. Autoklabe barneko O2 kantitatea neurtzeko, oxigeno-neurgailu
bat jartzen da autoklabeko gasen irteeran. Aldi berean, autoklabetik kanpo, N2 gasa erabiliz, saiaketa
egiteko erabiltzen den soluzioari disolbaturiko O2 guztia (<10ppb) kentzen zaio.
Segidan, ur destilatua autoklabe barnean sartzen da N2 gasa pasatuz eta irteeran ezarrita dagoen
oxigeno-neurgailuaren bidez ziurtatzen da autoklabe barnean ez dela O2rik geratzen. Gero, CO2 gasa
sartzen da autoklabean ur guztia gas horrekin ase arte. OLI Studio izeneko, kalkulu termodinamikoak
egiteko erabiltzen den softwar-a bidez jakiten da autoklabean zenbateko presioa sartu behar den. CO2
gasa sartu ondoren, softwar-aren bitartez kalkulatu den N2 kantitatea sartzen da sistema berotzean
desiratutako presiora iritsi dadin.
3. Emaitzak
3.1. pH eta O2 kontzentrazio neurketak
Saiakuntza bukatzean pH eta O2 kontzentrazioen balioak neurtu dira. Batetik, 5,73-ko pH balioa
neurtu da, pH azido ahula dela ondorioztatuz uretan CO2 gasa disolbaturik dagoelako. Espero zen
bezala, O2 kontzentrazioa berriz 10ppb baino txikiagoa da.
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Saiakuntza bukatu ondoren, lehenik autoklabea hoztu egiten da laborategiko tenperaturara iritsi
arte eta barruko presioa kentzen da gasak askatuz. Ondoren, autoklabea askatu eta laginak askatzen
dira euskarrietatik.
3.2. Begizko behaketa
Laginen gainazalean sorturiko korrosio produktuak lupan behatu dira eta beraien konposizioa
jakiteko asmoz mikroskopio elektronikora eraman dira laginen gainazalean EDS analisiak egiteko
asmoz.
P110: Material honetan ikusten da bere gainazalean sorturiko korrosio erasoa oso sakona izan dela
gune batzuetan eta gainera ez dela homogeneoa. Erasoaren morfologiagatik “mesa” deitzen den
korrosio lokalizatu motako mekanismoa eman dela dirudi. EDS analisiak diotenez, laginen
gainazalean sorturiko korrosio produktu garrantzitsuena siderita (FeCO3) da, ingurune hauetan (CO2)
ohiko den bezala (5. Irudia).

5. Irudia. P110 lagin baten SEM argazkia (x1000) eta EDS analisi espektroa

Ondoren laginei gainazaleko korrosio produktuak kendu egin zaizkie beraien azpian zer dagoen
ikuskatzeko. Aurrez aipatu den bezala, sorturiko korrosioa “mesa” korrosio mekanismoarekin bat
datorrela berretsi da (6. Irudia). Korrosio mota hau ohikoa da kromo kontzentrazio baxua (<0,5%)
duten altzairuetan, CO2 kontzentrazio altua daukaten soluzioetan, disoluzioaren fluxu abiadura 0,1
m/s baino handiagoa denean eta tenperatura 40 eta 80ºC artean dagoenean. Beraz, esan daiteke
saiakuntzaren baldintzak bat datozela bibliografian jartzen duenarekin5.

6. Irudia. P110 laginen argazkia korrosio produktuak kendu ondoren
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L80: Lupan eginiko behaketan argi ikusten da material honetan eman den korrosio mekanismoa
“korrosio orokortua” dela, eman den erasoa homogeneoa delako laginen gainazal guztian. EDS
analisiak diote korrosio produktu garrantzitsuena siderita (FeCO3) dela P110 materialean bezala (7.
Irudia). Korrosio produktuak kendu ondoren baieztatu da korrosio mekanismoa “korrosio orokortua”
dela, erasoa homogeneoa izan delako gainazal guztian (8. Irudia).

7. Irudia. L80 lagin baten SEM argazkia (x1000) eta EDS analisi espektroa

8. Irudia L80 laginen argazkia korrosio produktuak kendu ondoren

3.3. “Crevice” motako korrosioaren ebaluaketa
Bi laginei korrosio produktuak kendu ondoren ez da “crevice” korrosio motako erasorik ikusi.
Hortaz, ikertutako bi materialak aztertutako baldintzetan “crevice” korrosioarekiko sentikorrak ez
direla esan daiteke.
3.4. Korrosio abiaduraren kalkulua
Korrosio abiadura kalkulatzeko ASTM G1 (03)-2017 arauak dioena jarraitu behar da eta hurrengo
formula erabiltzen da:
𝑚𝑚
𝐾 (𝑢𝑟𝑡𝑒) 𝑥 𝑊 (𝑔)
𝑚𝑚
𝑘𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 (
)=
𝑔
𝑢𝑟𝑡𝑒
𝐴 (𝑧𝑚2 ) 𝑥 𝑇 (ℎ)𝑥 𝐷 ( 3 )
𝑧𝑚
Non K balio konstante bat da (8,76x104 mm/urte), T saiakuntzaren iraupena, A laginaren azalera,
W laginaren pisu galera eta D laginaren dentsitatea.
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3. taula-n kalkulaturiko korrosio abiaduren balioak ikus daitezke.
Laginaren
erreferentzia

Korrosio abiadura
(mm/urte)

Korrosio abiaduraren
batazbestekoa
(mm/urte)

P110-1
2,43
P110-2
6,33
4,18±1,97
P110-3
3,77
L80-1
0,64
L80-2
0,70
0,67±0,03
L80-3
0,67
3. Taula. Korrosio abiaduren balioak saiakuntza amaitu ondoren

3.5. Ondorioak
4. Taula-n lortutako emaitza guztien bilduma ikusi daiteke.
Materiala

Korrosio
produktuak

Korrosio mekanismoa

Emaitza

Korrosio abiadura

4,18±1,97 mm/urte

Oharrak

Korrosio lokalizatua

Bai

Ez da korrosio
orokortua
“mesa korrosioa”

Siderita

Crevice korrosioa

Ez

-

(FeCO3)

Korrosio abiadura

0,67±0,03 mm/urte

-

Korrosio lokalizatua

Ez

-

Crevice korrosioa

Ez

-

P110

L80

4. Taula. Korrosio abiaduren balioak saiakuntza amaitu ondoren

Hurrengo hauek dira lortutako emaitzetatik atera daitezken ondorio nagusienak:
•

Bi materialetan sortzen den korrosio produktua siderita (FeCO3) da. Produktu hauen sorrera
ohikoa da CO2 gasa disolbatuta daukaten soluzioetan oil&gas aplikazioetan.

•

L80 altzairuan korrosio orokortua da korrosio mekanismo nagusia. P110 altzairuan, aldiz,
korrosio lokalizatua, “mesa” korrosioa konkretuki, da nagusitzen den korrosio mekanismoa.

•

L80 altzairuaren kasuan korrosio abiadura 0,67 mm/urtekoa da P110-na baino askoz txikiagoa.
Hala eta guztiz ere, 0,67-ko balioa altua dela esan daite oil&gas aplikazioetan balore
mugatzaile bezala 0,125mm/urte-ko balioa erabiltzen delako.

•

P110 altzairuan neurtutako korrosio abiadura 4,18 mm/urte-koa da. Balio hau ezin da aintzat
hartu korrosio mekanismo nagusia lokalizatua delako. Hala eta guztiz ere, material hau ez dela
balekoa baldintza hauetan lan egiteko ondorioztatu daiteke.
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Laburpena Gaur egun, altzairu multifasikoak beste altzairu arruntago batzuen ekoizpena
ordezkatzen ari dira, hala nola IF mikroaleatuak, HSLA (erresistentzi altuko eta aleazio baxuko
altzairuak) edota DP (dualak). Automobilgintzarako fabrikatzen diren xaflen lodiera murrizteko eta
propietate mekanikoak aldi berean hobetzeko erabiltzen ari dira aipatu altzairuak. Ildo horretan,
fabrikazioan azken prozesua den suberaketa jarraiak funtsezko garrantzia du propietate horiek
finkatzeko, prozesuaren baldintzak egokiro doitu behar direlarik. Hala ere, horrelako altzairuek
prozesaketa honen ondoren hotzeko konformagarritasun arazoak dituztela ikusi da, eta hori faktore
mugatzaile garrantzitsua bihur daiteke altzairu horien erabileran,
Lan honetarako matrize bainitikoko bi altzairu hautatu dira, Si kantitate desberdinekin, bi fase
baino gehiagoko mikroegitura konplexuak sortzeko asmoz. Suberaketa jarraiaren simulazioak egin
dira laborategian, prozesu horren aldagaiek amaierako propietate mekanikoetan eta mikroegituran
duten eragina ezagutzeko. Suberaketaren ondorioz, mikroegitura eta propietate mekanikoen espektro
zabal bat sortzea posible izan da. Horrek ondorengo analisia erraztu du. Laginen aukeraketa baten
emaitza mekanikoak (trakzioa eta zuloaren zabaltze-saiakuntza bitartez lortutakoak),
mikroegituralak, eta fase bakoitzaren mikro-mekanikan oinarritutako portaera mekanikoaren
modelizazioaren aurreikuspenak, ekoizpen industrialean kontsideratu beharreko oinarrizko kontzeptu
batzuren definizioa ahalbidetu du, jasan beharreko hotzeko konformaketaren araberakoak.
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1. Sarrera
Gaur egun, automobilgintzan gero eta premia handiagoa dago altzairu-gradu berriak gara daitezen
helburu bikoitzarekin. Alde batetik bezeroen eskakizunak bete beharko dira, hala nola, ibilgailuen
kostu baxua, errendimendu handia, erregai kontsumo baxua eta gas isuriak estandarrek eskatzen
dituzten balioen azpitik mantentzea, eta bestetik, segurtasun baldintzak hobetzea ere 1. Horrenbestez,
fabrikatzaileek portaera mekaniko hobea duten altzairu berrien garapena aldarrikatzen dute pisu eta
prezio baxuagoko ibilgailuak fabrikatu ahal izateko, altzairuaren konformagarritasuna, aldi berean,
mantendu behar delarik. Eskakizun berri hauek mikroegitura konplexuak eta aleazio eduki txikiagoa
duten altzairuak garatzea ekarri dute. Ildo horretatik, erresistentzia handiko altzairu aurreratuen
(AHSS) belaunaldi berri bat, 3.garren belaunaldiko altzairu izenez ezagutzen dena, etorkizun
hurbilean merkaturatzeko hautagai berri gisa aurkeztu da2,3. Altzairu talde berri honen barruan, hiru
kategoria desberdin aurkitzen dira: Mn ertaineko altzairuak, QP (Quenching & Partitioning)
altzairuak eta CFB (Carbide Free Bainitic) altzairuak. Zehazki, azken altzairu mota honek matrize
bainitikoa du eta bigarren mailako faseak ere baditu, hala nola hondar austenita (RA), MA (martensita
/ austenita) fasea, martensita eta, batzuetan, karburoak. Matrize bainitikoa kontuan hartuta,
elastikotasun muga eta trakzio erresistentzia esanguratsuak lor daitezke harikortasun
moderatuarekin4,5. Hala ere, altzairu horiek guztiz aprobetxatu ahal izateko beste puntu batzuk, hala
nola hotzeko konformagarritasuna, kontuan hartu behar dira, eta horrek zenbait kezka sortzen ditu,
egungo produkzio-linea industrialetan fabrikatzeko duten egokitasunari buruzkoak.
Altzairu multifaseetan konformagarritasuna, orokorrean, mikroegiturari dagokion zenbait
ezaugarriri lotuta egon izan da: tamaina, morfologia, homogeneotasuna eta bigarren mailako faseen
banaketa espaziala mikroegituran 6, egonkortasuna eta hondar austenitaren bolumen-frakzioa7-9,
faseen gogortasun erlatiboa10,11, etab. Bereziki, mikro-osagaien gogortasunaren diferentziak
mikroegitura anitzeko egituretan eragin handia du kaltearen hastapenean. Adibidez, ferritaren eta
martensitaren
arteko
gogortasun-alde
handia
(DP)
altzairu
dualari
dagokienez,
konformagarritasunerako kaltegarria dela frogatu da 10,12. Era berean, fase konplexuko (CP)
altzairuetako emaitzek erakutsi dute ferrita poligonalak zuloen hedapen-koefizientearekin (HEC)
erlazionatutako emaitzak okertzen dituela2,13. HEC parametroa hotzeko konformagarritasunneurritzat hartzen da12. Ildo horretatik, ikerketa ugari abian da hotzeko konformaketa hobetzeko,
faseetako gogortasun aldea murriztuz, tratamendu termomekaniko egokien eta konposizio aldaketen
bidez10, 14-16.
Hemen aurkezten den lanaren helburu nagusia, suberaketa jarraia duten lerro industrialetan
karburo gabeko altzairu bainitikoen ekoizpenaren inguruko jarraibideak adieraztea da. Horretarako,
konposizioa, prozesuen simulazioa, mikroegitura eta azterketa mekanikoen konbinazioan
oinarritutako esperimentazioa eta modelizazioa uztartu egin behar izan dira.
2. Materialak eta prozedura esperimentala
Lan honetan erabili diren altzairuen konposizioak 1. taulan aurkezten dira.
diferentzia nabarmena Si eta Cr edukiak dira.

Euren arteko

1. taula. Altzairuen konposizio kimikoa (% pisuan)

C
Mn Si
HiSi 0.22 2.0 1.3
LoSi 0.22 2.0 0.1

Cr
N
0.002 0.005
0.61 0.005

Dilatometriako saiakuntzak CCT (Hozketa jarraia) eta TTT (tratamendu isotermoak)
transformazio kurbak ezagutzeko asmoz Bähr DIL 805 dilatometroan burutu dira. Dilatometriako
emaitzak oinarritzat harturik, tratamendu termikoak TKSE-k duen Vatron sistema batean egin dira,
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2. irudian erakusten den profila jarraituz. Irudi horretan ikusten denez, austenizazio tenperatura, T,
hozketa abiadura austenita eta bainitaren eremuen artean, 𝑇̇→B, bainitaren tenperatura-sorrera, TB,
eta mantentze-denbora, tB, aldagai nagusiak dira. Tratamendu ondorengo xaflen karakterizazio
mikroestrukturala optiko, FEG-SEM eta X izpi teknikaz CEIT-en burutu da. Karakterizazio
mekanikoa, trakzio eta zuloen-hedapen saiakuntzak berriz, TKSE-ren instalaziotan gauzatu dira.

2. irudia. Suberaketa jarraiaren profil termikoa

3. Emaitzak
Lehendabizi, prozesuren profil termikoa diseinatzeko asmoz, CCT transformazio kurbak zehaztea
ezinbestekoa da, kontuan harturik austenizazio-tenperaturak mugatuta daudela suberaketa jarraiko
lineetan. Horregatik, laborategiko labeetan 950ºC-tik gorako beroketarik ez da egin. 3. Irudian
altzairu hauen CCT kurbak aurkezten dira eta ezberdintasunak agerian jartzen dira. Ferrita ekiditea
beharrezko denez, abiadura minimoak kalkulatu dira: LoSi altzairuan 20ºCs-1 eta HiSi altzairuan
100ºCs-1 dira abiadura kritikoak. Puntu honetan, altzairu bietan eremu bainitikoen tenperatura-tartea,
TB, 360-380ºC eta 540-560 ºC artean hedatzen da, hurrenez hurren.

3. irudia. LoSi eta HiSi-ren CCT kurbak (F: ferrita; P: perlita; B: bainita, M: martensita) T=860ºC

Beste funtsezko aldagaia mantentze-denbora, tB, da. Bere eragina aztertzeko TTT kurbak kalkulatu
dira eta emaitzak 4. irudian ikus daitezke. Zinetikak tenperatura ertainetan Si-dun altzairuan, LoSi
altzairuarekin alderatuz, atzeratzen dira; tenperatura baxu eta altuetan azkartzen dira, aldiz.
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4. irudia. TTT kurbak
a)
Aldi
berean, silizioaren eraginez, HiSi altzairuan, xafla giro tenperaturara iristean mikroegitura
konplexua sortzen da non bainita (mota ezberdinatakoa), martensita, MA fase eta hondar austenita
azaltzen diren, ikus 5. irudia. Tenperatura, TB, eta mantentze-denboraren tB arabera, fase horien
kantitateak, morfologiak eta tamainak nabarmen aldatzen dira. LoSi altzairuan ordea, mikroegiturak
konplexutasun hori ez du garatzen mantentze-denbora luzerako. Bainita nagusitzen da, karburoak
sortuz, eta MA fasea, irla txiki eta oso sakabanatu moduan azaltzen da, 5. irudia.
b)

c)

M

d)

M

MA

B

B

B

1 µm

1 µm

1 µm

5. irudia. FEG-SEM irudiak TB=450ºC HiSi: a) 14 s eta 450ºC-b) 120s; LoSi: 450ºC c) 14 s eta d) 120 s

Hau horrela izanik, karburoen sorrera HiSi-k sahiesten du eta MA fasea eta hondar austenita era
naturalean amaierako mikroegituran agertzen dira. Bereziki, silizioak, austenita-kantitate
esanguratsuak lortzeko aukera ematen du eremu bainitikoan tenperatura-tarte zabal batean, 6. irudia.
Aldi berean, hondar austenitaren egonkortasunak garrantzia du; eta ezaugarri horiek, bai prozesuaren
bai materialaren araberako parametro ugariren menpe daude.

6. irudia. Austenitaren bilakaera tratamendu bainitikoen baldintzaren arabera a) Tenperatura bainitikoa (mantentzedenbora 14 eta 120s-ren artean) b) Mantentze-denbora, tB. Austenizazio-tenperaturak, T, 820-950ºC artean

Hurrengo irudian, 7.ean, lortutako propietate mekaniko eta mikroegituraren arteko korrelazio
aipagarrienak erakusten dira. Altzairuaren elastikotasun muga ez da soilik bigarren faseen izaera eta
kantitatearekin kontrolatzen, matrize bainitikoaren ezaugarriekin kontrolatzen da batez ere, eta hauek,
berriz, tenperatura bainitikoekin, 7.a irudia. Luzapen uniformeri erreparatuz, hondar austenitaren
frakzio bolumetrikoarekin erlazio zuzena badu, TRIP (transformazioz eragindako plastizitatea)
efektua dela medio, 7.c irudia. Elastikotasun mugari gertatzen zaion bezala, matrizearen propietateek
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plastizitateari eragiten diote eta propietate horiek, berriz ere, tenperatura bainitikoaren menpekoak
dira. Trakzio-erresistentzia, TRIP efektua duten materialetan, elastikotasun-mugarekin eta gogortzeahalmenarekin erlazionatuta dago. Horrela izanik, 7.b irudian, nahiz eta trakzio erresistentzia bigarren
faseen kantitatearekin hazten den, joerak tenperatura bainitikoarekin ez direla hain erraz bereizten
ikus daiteke. Bestalde, 7.d irudiak martensita frakzioak zuloen-hedapen emaitzak okertzen dituela
argi erakusten du. Zuloen-hedapen koefizientea hobetzeko, eremu bainitikoan martensitaren
inhibizioa ahal den neurrian bermatu behar da. Horretarako, konposizio kimiko egokia eta eremu
bainitikoan tenperatura/mantentze-denbora optimizatuak zehaztu behar dira MA eta martensita
kaltegarriaren sorrera ekiditeko.
Lan honetan garatutako eredu mekanikoak, fase bakoitzaren mikro-mekanikan eta Weng-en17
homogeneizazio eskeman -8.a irudian- oinarritua, elastikotasun mugaren, trakzio-erresistentziaren
eta luzapen uniformearen joerak aurreikusten ditu. Adibidez, 8.b irudian adierazten denez, bigarren
faseen kopuruak eta tenperatura bainitikoa jakinez, modeloa trakzio propietateak kalkulatzeko kapaz
da. Beraz, altzairuen portaera mekanikoa mikroegitura kontrolatuz nola aldatzen den ikus daiteke.

a)

b)

c)

d)

7. irudia. a) Elastikotasun muga eta b) trakzio-erresistentzia vs. bigarren faseen frakzio bolumetrikoak, c) luzapen
uniformea vs. hondar austenitaren frakzio bolumetrikoa, d) Zuloen-hedapena (HEC) martensita frakzioaren funtzioan.
HiSi altzairua.

a)
8. Irudia a) CEIT-en garatutako tentsio-deformazio modeloaren eskema matrize bainitikodun altzairuentzat
b) Ereduaren potentziala argitzeko adibidea (erreferentzia: %100 bainita TB=390ºC sortua)
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b)

4. Jarraibideak
Muga industrial ugari dago hotzean ijeztutako altzairuetan, batez ere. Altzairu bainitikoak erabat
austenitizatu behar dira hoztu aurretik, eta hoztean, ferrita sortzea ekidin behar da. Gainera, eremu
bainitikoan denbora-mantentze luzeak beharrezko dira austenitaren egonkortze egokia eta bainitaren
eraldaketa maximoa lortzeko. Hala ere, mantentze-denbora luzeegiak karburoak haztea edota
austenita perlitara deskonposatzea eragiten du. Xehetasun hauen arira, automobilgintzako altzairumota garrantzitsuena altzairu galbanizatuen taldea da, eta galbanizazio-linea gehienak denboretan eta
suberaketa-tenperaturetan mugatuta daudela kontuan izan behar da.
Adierazi bezala, aplikazioaren araberakoa da optimizatu beharreko parametroen aukeraketa. Modu
uniaxialean luzapena baldin bada eragiketa nagusia hotzeko ijezketan, orduan DP altzairuak hobetu
beharko lirateke, luzapen handienak jasaten baitituzte. Bestalde, altzairu fase konplexuz osaturiko
altzairuak, altzairu bainitikoak tartean, lehen aukera dira kalte lokal handiak (adibidez, tolestaketa,
zuloen-hedapena) gertatzen diren eragiketetan. Literaturaren arabera18, jakina da martensitaren
edukiak funtsezko papera betetzen duela tolestaketa bidezko konformazioan. Gainera, martensitaren
edukia handitzen denean HEC nabarmen murrizten dela ikusi da lan honetan. Hondar austenitaren
egonkortasun ezak HEC-en eragin negatiboa du. Aurreko ikerketekin bat etorriz, lan honetan
lortutako emaitzek frogatzen dute suberaketa-tenperatura nahikoa baxuak mikroegitura homogeneoa
eta fina eragiten duela eta, beraz, zuloen hedapen hobea, elastikotasun muga handiagoa eta trakzio
erresistentzia altuagoa; luzapen uniformea, aldiz, txikiagoa da.
Tenperatura bainitiko altuek bigarren faseen agertzea sustatzen dute eta ale-tamaina handiagoa
eragiten dute ere. Aldi berean, tenperatura horrek kasu batzuetan zuloen-hedapenak okerreranzko
joera hartzen du, bigarren fase kaltegarriak sortuz, baina aldiz, trakzio-luzapena hobetzen du,
austenita frakzio bolumetrikoa hedatuz eta bainitaren tamaina finduz. Kontuan izan behar da
mikroegitura eta propietateen arteko erlazioak ebaluatzea ez dela beti erraza, izan ere,
mikroegituraren ezaugarriren bat aldatzeak propietate mekaniko bat baino gehiagotan eragina izaten
bait du. Adibidez, martensita gehiago izateak trakzio-erresistentzia handitzen du eta HEC, ordez,
murrizten du. HEC-en beherakada, maiz, eduki martensitiko handiagoari egotzi dakioke, baina
trakzio-erresistentziaren igoerak (martensitagatik ezezik, beste eraginez) neurri batean HEC
baxuagoa eragin dezake, baita ere19. Eremu bainitikoan mantentze-denbora oso laburra izanez gero,
elastikotasun muga eta trakzio erresistentzia altuak lortzen dira, baina luzapen uniformeak eta HEC
balioak okerrera egingo du. Hori dela eta, mantentze-denboraren kontrolak garrantzia badu
beharrezko diren propietateak lortzeko. Zoritxarrez, galbanizazio-linea gehienek mantentze-denbora
laburregi izaten dute abantaila honekin jokatzeko eta konposizioaren eragina transformaziozinetiketan funtsezkoa bihurtzen da. Kasu hauetan, HEC altua lortu ahal izateko, LoSi altzairuak
aukeratu beharko lirateke. Hauetan hondar austenita gutxiago bihur daiteke martensita zuloenhedapen saiakuntzan. Ostera, elastikotasun muga berdineko LoSi eta HiSi altzairuak alderatuz gero,
TRIP efektua aktibatuz, HiSi altzairuan luzapen eta trakzio-erresistentzia altuagoak lor daitezke.
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Kortxo hondakinetatik eratorritako karbono aktibatuen prestakuntza
eta aplikazioa kutsatzaileen filtraketa sistematan
M.M. Antxustegi, E. Corro, A. Morales, F. Hernández-Ramos, M. González Alriols
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola-Eibar (UPV/EHU), Otaola Etorbidea 29, 20600 Eibar
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Gako-hitzak: kortxoa, biochar, pirolisia, karbono aktibatua, kutsatzaileen erauzketa.
Laburpena. Azken aldian, uraren kontaminazioa arazo larri bihurtu da eta, ondorioz, kutsatzaileak
uretatik modurik merkeenean, eraginkorrenean eta jasangarrienean erauzteko teknologia ikerketalerro. Hondakin uren kutsatzaileen adsorbatzailea da, hain zuzen, biomasaren pirolisi osteko
biocharrek edo karbono aktibatuek duten erabileretako bat. Ikerketa honetan, ingurune gertuan
sortzen diren kortxo hondakinak, ardo-botilenak bereziki, erabiliko dira Metilenozko Urdina uretatik
erauziko duten materialak garatzeko. Horrez gain, kortxoaren poro-egitura eta adsortzioeraginkortasuna hobetzen saiatzeko aurretratamendu bat eman zaio pirolizatu baino lehen,
preoxidazioa. Bestalde, kortxoaren zein sortutako biocharren ezaugarriak, osagaiak eta egitura
aztertuko dira, zenbait analisi-teknika erabiliz. Bukatzeko, garatutako materialek Metilenozko
Urdinez kutsatutako ura purifikatzeko duen efizientzia aztertuko da, lagin desberdinekin era
estatikoan egindako adsortzio-frogen bitartez.
1. Sarrera
Biomasaren pirolisiak hiru produktu mota sortzen ditu: syngas (gasa), bio-oil (likidoa) eta biochar
(solidoa). Hauen banaketa hasierako biomasaren eta pirolisiaren parametroen (tenperatura, denbora,
beroketa-abiadura, etab.) menpe dago1. Aurreneko bi produktuak energia ekoiztera bideratu ohi diren
bitartean, biocharrak, bere gainazalaren area eta poro edukiera altuari eta talde funtzionaletan ugaria
den konposizio kimikoari esker2, hainbat aplikazioetan erabilgarria da. Gehienbat, balio erantsi
baxuko nekazal lurzoruen ongarri gisa3 erabili ohi da, baina azkenaldian badira materiala
birbalorizatu dezaketeen erabilerak: katalizatzailea4, aparatu elektrokimikoen parte5, gas
adsorbatzailea6 edota uretako kutsatzaile inorganiko eta organikoen adsorbatzailea7, besteak beste.
Beraz, gure ingurune gertuan arazo den uraren kontaminazioari8 aurre egiteko metodo eraginkor bat,
kortxo hondakinen pirolisitik eratorritako eta uretatik kutsatzaileak erauzteko gai diren karbono
aktiboak garatzea izan daiteke. Izan ere, karbono aktiboak kutsatzaile desberdinak adsorbatu eta
tratatzeko erabiltzen dira9. Hauen prestakuntzak, biomaterialaren pirolisiaz gain, biocharraren poroegitura eta, ondorioz, materialaren adsortzio-ahalmena hobetuko dituen aktibazioa (kimikoa edo
fisikoa) barnebiltzen ditu. Lan honetan, aktibazio konbentzionalak dituen alde negatiboak (kostua eta
kimikoen garbiketa) saihestu bidean10,11, kortxo-hondakina pirolisi aurretik preoxidatu da, karbono
aktiboen antzerako propietateak lortzeko helburuarekin. Materialen garapenaren parte diren
prozesuak optimizatze aldera eta lehengaiak, kortxo hondakinak, hauetan duen portaeran sakontzeko,
gordinean duen konposizio elementala, lurrunkor, eduki organiko eta ez-organiko, bero ahalmena
(bonba kalorimetrikoan kalkulatua) eta jokaera termikoa (analisi termograbimetriko baten bidez,
TGA) neurtu dira. Amaitzeko, lortutako karbono aktiboen egitura eta porositatea (SEM eta CO2
adsortzio-desortzio frogak) aztertu eta Metilenozko Urdinarekin (MB, Methylene Blue), ehungintzan
tindagai moduan erabilitako konposatu organikoa, kutsatutako uren garbiketan duen eraginkortasuna
neurtu da, UV-VIS Espekrofotometroa erabilita.
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2. Esperimentala
2.1. Kortxo laginen prestaketa eta karakterizazioa
Lehendabizi, kortxo tapoiak birrindu eta tamizatu egin dira, 0,5-1 mm tarteko laginak lortuz.
Birrintze prozesuan Retsch markako birrintzeko makina erabili da.
Kortxoaren parte bati preoxidazio tratamendua eman zaio. Honen helburua gainazalaren egituran
aldaketak eta mikroporositatearen hazkundea sustatzea da, 72 orduz 110 ºC-ko tenperaturaren
eraginpean jarriz12.
Laginen karakterizazioan, hezetasuna, materia ez-organikoa, bero ahalmena eta lurrunkorkantitatea neurtzeko hurrengo arauak erabili dira, hurrenez-hurren: UNE-EN 14774-3, UNE-EN
14775, UNE-EN 14918-2011, UNE- EN 15148-2010. Bero-ahalmena neurtzeko C200-IKA
kalorimetroa erabili da, azido benzoikoaren estandarrarekin kalibratuta. Analisi elementala egiteko
TruSpec Micro LECO erabili da, lagin-tamaina 2 mg izanda.
Jokaera termikoa aztertzeko analisi termograbimetrikoak egin dira Searam markako TGA-92
thermobalance batean 30 ºC-tik hasi eta 900 ºC arte, berotze-abiadura 10 K/min delarik, nitrogenozko
atmosferapean.
2.2. Pirolisia eta karbono aktiboen karakterizazioa
Kortxoa, gordina (K0) eta preoxidatua (Kox), kutsatzaileak modu eraginkorragoan erauzteko
ezaugarri (gainazalaren area eta poro edukiera altuagoa, gainazaleko talde funtzionalen ugaritzea)
hobeak lortzeko, biochar edo karbono aktibo bihurtu da modu geldoan egindako pirolisi tratamendu
baten bidez. Aukeratutako pirolisi-baldintzak honako hauek izan dira: 900 ºC-tan 1 h, 10 K/min-ko
beroketa-abiadura eta 40 L/min-ko N2 gas-emaria.

1.irudia. Pirolisi tratamenduaren eskema.

Pirolisi osteko materialaren konposizio eta barne-egituran gauzatu diren aldaketen jabe izateko,
analisi elementala eta mikroskopia elektronikoa (SEM) erabili dira, elkarren segidan. Horrez gain,
egun komertzialak diren karbono aktiboekin alderatu eta garatutako materialaren potentzialtasuna
aurreikusteko, biocharraren gainazalaren area, porositatearen edukiera (Dubinin-Radushkevich
erabiliz) eta poro-tamainen banaketaren (DFT) inguruko informazioa lortu da BELSORP-maxII-an
273 K-tan bideratutako CO2 adsortzio-desortzio frogen bidez. Izan ere, N2-rekin 77 K-ra egindako
saiakerek ez zuten isoterma fidagarririk eman laginen microporotasunaren estutasuna zela eta.
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2.3. Adsortzio-frogak
Lortutako karbono aktiboek, aurretik oxidatu gabeko kortxo biochara (CK0) eta preoxidatutakoa
(CKox), uretatik kutsatzaileak erauzteko duten ahalmena neurtzeko, hainbat adsortzio-froga jorratu
dira. Aurretik biomasa hondakinetatik eratorritako biocharrarekin egindako13 eta taldean egindako
hasierako saiakeretan oinarrituz, 3,8 mgMB/L-ko kontzentrazioa duen 25 mL-ko disoluzioa erabili da
0,2 g inguruko karbono aktibo laginekin kutsatzailea adsorbitzeko. Froga hirutan errepikatu da
biochar bakoitzaren laginak disoluzioan 24 orduz, agitaziorik gabe, murgilduz. Horren ostean,
disoluzioak duen MB-ren kontzentrazioa jakiteko, likidoa solidotik banatu da Nylon-ezko filtroak
erabiliz, eta UV-VIS espektrofotometroan, Jasco-ren Spectrophotometer V-750ST, 665 nm-ko uhin
luzeeran ematen duen absorbantzia neurtu da. Datu hori, lehendik prestatutako kalibrazio kurba baten
bidez kontzentrazioarekin erlazionatu daiteke, kontzentrazio jakina duten patroiak prestatuz eta
hauen absorbantzien balioa 665 nm-ko uhin luzeeran neurtuz (2. irudia).

2. irudia. MB-ren kalibrazio kurba. A: batezbesteko absorbantzia 665 nm-tan; C: MB patroiaren kontzentrazioa.

Disoluzioaren amaierako kontzentrazioa jakinda, materialak kutsatzaileak (MB kasu honetarako)
erauzteko duen eraginkortasuna frogatzeko zenbait parametro kalkulatu dira:
Qe = (C0-Ceq)/m·V.

Adsorbantzia-tasa (mgMB adsorbituak/gbiochar)

(1)

E = (C0-Ceq)/C0·100.

MB erauzketaren ehunekoa (%)

(2)

C0: hasierako kontzentrazioa (mgMB/L); Ceq: amaierako edo orekako kontzentrazioa (mgMB/L); m:
biochar masa (g); V: disoluzioaren edukiera (L).
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Materialen karakterizazioa
Jarraian, 2. taulan, aurreko atalean adierazitako eta ikerketan erabili diren kortxoaren lau aldaeren
karakterizazio esperimentalaren emaitzak aurkezten dira.
Lehendabizi, kortxo gordinaren karakterizazio kimikoa, hau da, hezetasunaren, errautsen eta
lurrunkorren neurketa burutu da. Emaitzei erreparatuta, K0 gehienbat konposatu lurrunkorrez osatuta
dagoela ikus daiteke. Horrek, adsortzio-frogetan erabiliko den pirolisi osteko biocharraren edo
karbono aktiboaren errendimendua mugatzen du, bere osagai nagusi den karbono fixatua %14-15
inguruan baitago. Izan ere, pirolisi saiakerek %20-26 inguruko errendimendua eman dute, K0 eta Koxetik abiatuta CK0 eta CKox ekoizterako orduan. Horretaz aparte, hezetasuna baxua izanik, pirolisiaren
kontsumo energetikoa ere murritzagoa izango da.
Bestalde, analisi elementalari dagokionez, material pirolizatuen Karbono/Hidrogeno eta
Karbono/Oxigeno ratioen gorakada nabarmentzen da. Lehenengoa, konposatu aromatikoen
kontzentrazio altua eta biocharraren karbonoaren egonkortasunaren adierazle da. Bigarrenari

316

dagokionez, talde funtzional hidrofilikoen deuseztapenak dakarren polaritate baxuaren inguruko
informazioa ematen du.
Azkenik, kortxoak orokorrean hondakin lignozelulosikoek duten bero-ahalmena baino handiagoa
duela ondoriozta daiteke. Hala ere, ez da gomendagarria energiaren sorkuntzan erregai gisa erabiltzea,
duen lurrunkor kantitateak kutsadura arazoak eragin ditzakeelako7.

PARAMETROAK

2. taula. Materialen karakterizazioa.
K0
Kox
CK0

CKox

Hezetasuna (%)

4,51

-

-

-

Errautsak (%)

1,57

-

0,02

2,16

Lurrunkorrak (%)

84,18

-

-

-

Karbonoa (%)

59,46

62,55

87,02

86,38

Hidrogenoa (%)

8,38

8,28

0,24

0,12

Nitrogenoa (%)

0,90

1,10

0,95

1,02

Sufrea (%)

0,97

0,92

-

-

Oxigenoa (%)

28,64

27,14

11,59

10,32

Bero ahalmena (J/g)

28162

28793

28121

28134

3. irudian, kortxo gordin eta preoxidatuaren termogramak ikus daitezke. Bertan tenperaturaren
igoerak laginaren masa-kantitatean eragiten dituen aldaketak jasotzen dira. Bi materialek antzeko
joera izan dute:
• 110 ºC bitartean, hezetasunaren galera ematen da nagusiki. Horrez gain, hemizelulosaren
degradazioa ere hasten da.
• 110-350 ºC artean kortxoak duen gainontzeko hemizelulosa askatu egiten da.
• 500-550 ºC-ra heltzean kortxoaren sagarri nagusiak, suberina barne (300-500 ºC),
degradatu egin dira. Hortik aurrera, behin materia lurrunkorra kenduta, tenperatura
igoeraren baitako masa galera geldoago ematen da, hondar-ligninaren degradazioa eta
karbonoaren egonkortzea eman arte.
Pirolisia amaitzean, laginen masaren %11-12 inguru geratzen da, biocharrari dagokion materia,
hain zuzen.

3. irudia. K0 (goian) eta Kox-en (behean) termogramak.

Porositatearen inguruko analisiaren emaitzak 3. taulan biltzen dira. Hauei erreparatuta ez da
desberdintasun handirik ikusten CK0 eta CKox-en artean. Hala ere, gainazalaren arearen balioak
karbono aktiboek duten balioetara (500 m2/g-tik gora) hurbiltzen dira, ikerketak duen helbururako
potentzialtasuna agerian utziz. Bestalde, poroen bolumenaren %75 inguru 0,3-0,7 nm poro
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zabaleraren artean egoteak, maximoa 0,4 nm inguru izanda, poro zabaleraren banaketa estua eta txikia
dela adierazten du, mesoporositateak izan dezakeen lekua murriztuz. Horren ondorioz, teorian
molekula kutsatzaile txikiak adsorbitzeko egokiak izan daitezke.
3. taula. CO2 adsortzio-desortzio DR eta DFT frogen emaitzak. w: poro-zabalera; V: poro-bolumena;
S: gainazalaren area.
PARAMETROAK
w (nm)

CK0
0,76

CKox
0,77

V (cm3/g)

0,191

0,196

S (m2/g)

466

479

Amaitzeko, 4. irudian CK0 eta CKox-en SEM analisiaren argazkiak ikus daitezke. Hauetan, kortxo
gordinak norabide erradialean dituen ezti-orraze itxurako zeldak nolabait mantentzen dira, nahiz eta
mikroskopia-frogen aurretik materiala birrindu eta hauen hormak apurtu. Bestalde, bi materialetan
argazkietan beltzez irudikatzen diren poroak aurkitu daitezke.

4. irudia. CK0 (ezkerrean) eta CKox-en (eskuman) SEM irudiak.

3.2. MB-ren adsortzio-frogak
Aurreko analisiei jarraiki eta 4. taulan bildutako MB-ren adsortzio-frogen emaitzetan ikus
daitekeen moduan, ez da alde handirik somatzen kortxo biochar eta preoxidatutako kortxoaren
biocharraren artean. Hala ere, bi kasuetan lortutako emaitzek kortxoaren biocharrak MB ur-korronte
batetik erauzteko duen eraginkortasuna agerian uzten dute.
4. taula. 2.3 atalean adierazitako kalibrazio-kurba eta ekuazioak erabiliz kalkulatutako adsortzio-frogen emaitzak.
C0: MB hasierako kontzentrazioa; Ceq: MB amaierako kontzentrazioa; Qe: MB adsorbantzia-tasa; E: MB erauzketaren
ehunekoa.
LAGINA
C0 (mgMB/L)
Ceq (mgMB/L) Qe (mgMB/g lagin)
E (%)
CK0

3,80

0,03

0,48

99,1

CKox

3,80

0,10

0,47

97,3

4. Ondorioak
Hondakin biomasikoa den kortxotik abiatuta, pirolisi-tratamendu baten bidez, uretako
kutsatzaileak, kasu honetan MB, erauzteko materialak garatu dira. Aurrera eramandako lehenengo
frogek emaitza onak izan dute kasu bietan, CK0 eta CKox, uretako ia MB guztia erauziz. Hala ere,
kasu honetan lortutako emaitzen arabera, preoxidazio aurretratamenduaren eragina ez da onuragarria
izan, preoxidatu gabeko kortxoaren biocharrak emaitza hobeak lortuz. Nolanahi ere, ikerketan
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erabilitako eta garatutako materialen karakterizazioak aurrerapauso bat suposatzen du hauen
ezaugarrien ezagutzan.
5. Eskerrak
Ikerketa hau, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako “Etorkizuna Eraikiz” ekimeneko eremu
estrategikoetan proiektuak egiteko deialdiko diru-laguntzari esker egin da.
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Laburpena. Ikerketa honen helburua izan da banbua landare desberdinen zuntzen banaketa eta habe
baskularrak aztertzea, espezie bakoitzaren inpregnazio ahalmena ebaluatzeko eta bakoitzak daukan
morfologia eta propietate mekanikoen arteko erlazioa bilatzeko. PA (Phyllostachys Aurea), AA
(Arundinaria Amabilis) eta DS (Dendrocalamus Strictus) banbuen karakterizazio morfologikorako,
mikroskopia optikoa eta ekorketa elektronikozko mikroskopia (SEM) erabili dira. Honekin batera,
barietate hauen propietate mekanikoak konpresioan eta makurduran aztertu dira dinamometroan.
Emaitzak, fibrak eta habe baskularrak espezie bakoitzerako ezberdinak direla eta zuzenean bere
propietate mekanikoekin erlazionatuta daudela diote.

1. Sarrera
Banbua landare familia oso interesgarria da eraikuntza egituretarako material berriztagarri gisa1-3.
Ingurumenaren kezkak gero eta handiagoak direla eta, komunitate zientifikoak materialen alorrean
egiturazko material berriztagarri berriak aurkitu nahi ditu. Testuinguru honetan, banbua merkatuan
ospe handia lortzen ari da material jasangarri eta inguruneko lagunkoien kontsumitzaileen artean1-4.
Banbua, egurra baino azkarrago birsortzen da eta material gordinaren galera gutxiago sortzen du.
Gainera, zenbait autorek adierazten dute banbuak zuhaitzak baino karbono kopuru handiagoak
gordetzen dituela, eta hori funtsezkoa da negutegi efektua murrizteko eta klima-aldaketaren aurkako
borrokarako5. Banbua berez kontinente guztietan hazten da, Asian, Txinan batez ere6. Bamboos
Bambusoideae azpifamilia da, 90 genero eta 1.200 espezie baino gehiago dituena. Bamboo eskualde
tropikal eta subtropikaletan berez hazten den landare diferentea da, eta Asian aurkitu ohi da, mundu
osoko banbu-baliabideen % 65arekin, eta Erdialdeko, Hegoaldeko Amerikaren atzetik % 28rekin, eta
Afrikarekin, % 71arekin. Banbuak 38.000 milioi hektareako hazkuntza-eremua du, mundu osoko
baso-eremuaren % 32 suposatuz, gutxi gorabehera. Banbua lantzea desiragarria da lurreko erosioaren
aurka babesten duen heinean, lur azidoetan haz daiteke eta sarritan eremu degradatuak
berreskuratzeko erabiltzen da. Hala ere, oraindik ez da ezaguna mendebaldeko zibilizazioagatik5.

Egiturazko material gisa, banbuak indar eta solidotasun espezifiko handia eskaintzen du, baita ur
baxuko xurgapena ere egurraren aldean7. Banbuaren indar espezifikoa beste eraikuntza-material
komun batzuena baino altuagoa da, hala nola, zurezko konposatuak, hormigoia eta altzairua8. Hala
ere, beste espezie batzuk bezala, banbuak normalean zurtoin huts bat aurkezten du eta, ondoren,
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propietate mekanikoak aldatzen dira landarean zehar, eraikuntzan bere erabilera egiturazko material
gisa mugatuz9.
Bere erabilera, banbuak dituen propietate mekanikoen sakabanatzearen ondorioz mugatuta dago,
propietateak ez dira bakarrik landarez landare aldatzen, baizik eta landare batetan bertan ere10.
Arrazoi honengatik, eraikinetan edo industrian erabili ahal izateko beti mekanikoki deskonposatu da
forma berriak sortzeko aglomeratu edo laminatu bezala, baina inoiz landareak daukan forma
mantenduta11-14. Beste aukera bat landarearen barne inpregnazioa izango litzake, baina orain arte beti
borax gatzekin egin da honen iraunkortasuna handitzea bakarrik kontuan hartuz. Prozesu hau erabiliz,
baina borax erabili beharrean, erretxin termoegonkor bat erabiliko da, epoxia adibidez, honela
banbuak dauzkan propietate mekanikoak homogeneizatzeko eta egonkortzeko aukera emango luke.
Inpregnazioa eraginkorra izan dadin, landarearen morfologia ezagutu behar da horrela makina eta
teknika egokienak aukeratu ahal izateko.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Egitura txikiak egiteko erabiltzen diren banbu arruntenak aukeratu dira ikerketa honetarako. PA
banbua (Phyllostachys aurea), AA banbua (Arundinaria amabilis) eta DS banbua (Dendrocalamus
strictus), Bambusa distribuidoreak, borax gatzetan inpregnatu ditu. Banbu-landarearen zazpigarren
hazieran lortutako enborrak homogeneotzat jo daitezke propietate morfologiko eta mekanikoei
dagokienez. PA, Anji Konderritik dator, Huzhou, Zhejiang, 200 eta 500 m arteko altueran, 18 graduko
giro tenperaturarekin, 28 gradu gehienez eta -3 gutxiena, % 5.47 ± 0.61 hezetasuna, 863 kg/m3-ko
dentsitatea duena (362 kg/m3, zentro hutsa kontuan hartzen bada). AA, Anji Konderritik dator,
Huzhou, Zhejiang, 200 eta 500 m arteko altueran, 18 graduko giro tenperaturarekin, 28 gradu
gehienez eta -3 gutxiena, % 5.72 ± 0.15 hezetasuna, 940 kg/m3-ko dentsitatea aurkeztuz (497 kg/m3
hutsunea kontuan hartzen bada). DS Kanchanaburik dator, Thailandiatik 400 eta 600 m arteko
altueran, 10 eta 30 ºC arteko giro tenperaturarekin eta % 6,6 ± 0.7 ko hezetasunarekin, 624 kg/m3-ko
dentsitatea duelarik. Azterketa eta ondorengo proba guztietarako zurtoin osoa erabili da, azken
helburua egituretan zurtoin osoa erabiltzea delako.
2.2. Metodoak
Mikroskopia optiko (OM) bidezko karakterizazioa egiteko Nikon OM E80i mikroskopioa erabili
da, bai transmisio moduan, bai erreflexio moduan. Laginak, lehenik, ur destilatuan murgildu dira,
hutsune bitartez ura laginen barruan sartu, eta, ondoren, ur irakinetan mantendu minutu batez. Lagin
bigunduak hoztu eta Leica Ultracut R mikrotomo batekin moztu dira. Mikrotomoa diamantezko
hortzarekin hornituta dago eta laginak laukizuzen geometriarekin moztu dira, 0,2 mm-ko lodierakoak
dira transmisiorako eta 10 mm-koak islapenerako.
Ekorketa elektroniko bidezko mikroskopia (SEM) karakterizazioa Hitachi S-4800 mikroskopio
batean egin da, hainbat eskaletan. Urrezko 15 nm eta 10 kV bitarteko laginen SEM mikrografiak lortu
ziren.

3. Emaitzak eta eztabaida
Banbuak hiru atal nagusietan banatzen du bere morfologia: Parenchyma, Metaxylem Vessels eta
Fiber Shealths, 1a. irudian ikusi daitekeen bezala. Patroi hau zurtoin osoan zehar errepikatzen da
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behin eta berriro (1b. irudia). Landare hau bakarrik axialki hazten da eta horri esker bere barne atalak
ez dute aldaketarik jasaten landarearen bizitzan zehar. Ondorioz, morfologia oso ondo definitua
dauka. Epidermisak landarea babesten du, zuntzez jositako kanpoko atal bat enborraren konponente
estruktural gisa, eta barruko zonalde bat, zuntz gutxiagorekin eta leku gehiagorekin landarearen
funtsezko prozesuak egiteko: elikagai bilketa, fotosintesia…

1. irudia. Banbuaren morfologia: a) zeharkako mozketaren xehetasuna (OM), b) zuntzen banaketa erakusten duen
eskema eta c) korapilo baten zeharkako mozketa (OM).

1b. irudian azaltzen den bezala, zuntz banaketa oso optimizatua dago landareak jasan behar duen
konpresio indarrentzako (landare beraren pisua) eta makurdurarako (haizeak eragindako indarra).
Baina naturan indarra ez datoz banaka, indarrak beti konposatuak dira, horri aurre egiteko banbuak
ligninari esker zuntzen arteko desplazamendu erlatiboa ukatu egiten du. Baina berezko konposite
naturala izateaz gain, morfologikoki ere prestatuta dago indar konposatuei aurre egiteko. 1c irudian
banbuaren korapilo bateko zeharkako mozketa ikusten da, korapilo edo nodo hauetan hasieran
definitutako patroien arteko kontaktua agertuko da, eta ondorioz, geziekin markatuak dauden
zeharkako zuntzak ere, banbuaren egitura estrukturalaren osagai oso garrantzitsua bilakatuz.
2a. irudian Metaxylem Vessel baten xehetasuna agertzen da. Hodi hauek zurtoinaren luzera osoa
zeharkatzen dute, ura eta elikagaiak garraiatu ahal izateko, guzti hau Parenchyma zeluletan gordeko
da (2b. irudia), landarea bere funtsezko prozesutan erabili ditzan. Honen ondorioz, banbua artifizialki
inpregnatzen denean hodi hauetatik, inpregnazio longitudinal oso azkarra lortzen da. Baina zelulak
inpregnatu ahal izateko zelulaz zelula pasa behar da 2b.irudian ikusten diren zuloetatik difusio bidez.

2. irudia. Metaxylem Vessel (a) eta Parenchymaren (b) xehetasuna (SEM).

Banbuen morfologia orokorraren ikerketa egin eta gero, hiru banbu espezien morfologia zehatza
konparatu egin da. 3. irudian hiru espezien argazkia ikusi daiteke. Analisi bisuala egitean
desberdintasunak nabarmenak dira: PA banbua oso argia da, oso fina eta oso ondo definitutako azala
dauka, AA banbua ordea oso iluna da, azaletik gertu daukan zonaldea oso dentsitate handiko zuntzez
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josita daukalako. Ondorioz, oso proportzio ona ematen dio jasan ditzakeen indarrak daukan
pisuarekin alderatzen bada, baina bere azala ez da AA banbuarena bezain ona. Eta azkenik DS
banbua, gehien nabarmentzen den ezaugarria bere pareten lodiera da. Kasu askotan zurtoina guztiz
trinkoa da, honek erresistentzia handia ematen dio, baina oso astuna egiten du, azkenik bere azala oso
irregularra da.

3. irudia. Aztertutako hiru espezieen argazkia.

Barneko zonaldean Parenchyma da nagusi, eta beharren arabera zonalde hau handiagoa izango da
landareak bere funtzezko prozesuak bete ditzan.
Banbuaren morfologia aztertzean, kanpoko zonaldea da interesgarriena. 5. irudian hiru espezien
kanpoko zonaldearen xehetasuna ikusten da. PA banbuan (5a. irudia) oso ondo definitutako egitura
eta azala ikusten da, hiruen artean gehien babesten duen azala dauka. AA banbuaren kasuan (5b.
irudia) zuntz asko eta oso trinkoak dauzka, eta ondorioz, erresistentzia handiagoa, baina azala
ahulagoa du. Zuntzak azalaren barnean ere aurkitu daitezke. Espezie honek ez du azal oso ona
edukitzeko premiarik, zuntzek osatzen duten paretak berak agente biotiko eta abiotikoentzako
armarria da. Azkenik DS banbua, 5c. irudian ikusten den bezala, zuntz banaketa okerrena eta
morfologikoki ezegonkorrena da landare honen paretak duten berezko lodieragatik. Lodiera honi
esker banbu honek ez du zuntz banaketa optimizatu baten premiarik, ezta azal babesgarri baten
beharrik ere. Banbu honen kanpoaldean kalte bat sortuko balitz ez da izango beste banbuetan bezain
kritikoa.

5. irudia. OM bidez lortutako argazkiak: a) PA banbuaren kanpo zonaldea, b) AA banbuaren kanpo zonaldea eta c)
DS banbuaren kanpo zonaldea.

DS banbuaren gaizki definitutako azalaren ondorioak ikusi daitezke 6. irudian. Onddoak
banbuaren barruan ikusi daitezke 6a. irudian. Eta 6b. irudian berriz argi ikusten dira kanpoko agenteak
DS banbuaren azalak dituen inperfekzio ugarien artean kokaturik.
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6. irudia. DS espezieak dauzkan arazoak azal aula izateagatik: a) kanpo zonaldean onddoak (OM) eta b) partikulak
epidermiseko tarteetan kokatuak (SEM).

4. Ondorioak
Banbuaren morfologia batez ere zuntz, Parenchyma eta hodiekin osatua dago. Landarearen atal
bakoitza funtzio batean edo gehiagotan espezializaturik dago. Zuntzak dira, beraz, egiturazko osagaia,
hodiak landareak behar dituen elikagaiak garraiatzen dituen bitartean. Parenchyma, bestalde,
elikagaiak biltegiratzeaz eta landarearen funtsezko prozesuak egiteaz arduratzen da, hala nola,
birsortzea edo fotosintesia.
Hiru espezieen arteko ezberdintasun nagusiak dentsitatearekin, azalarekin eta lodierarekin
erlazionatzen dira. PA eta AA banbuek hobeto definituta dute morfologia DSrekin alderatuta; AAk
eta DSk, aldiz, AAk baino zuntz dentsitate handiagoa dute. Banbuaren azalaren ebaluazioak
adierazten du PA banbuak babes natural handia erakusten duela, akatsik gabeko gainazal
iraunkorraren ondorioz. AAk gertutik jarraitzen dio. Bestalde, DS banbua gainazal oso irregularra du,
akatsez betea eta erraz aurkitzen dira agente biotikoak eta abiotikoak sortutako kalteak.
Inpregnazio aldetik, lortutako emaitzek adierazten dute AA banbua izango dela erresistenteena,
baina baita berezko morfologiagatik, inpregnatzeko zailena. Emaitzen arabera PA banbua dela
ahulena dirudi, baina errazago inpregnatuko dena. Inpregnazioa azaletik gertu gertatuko da, eta hori
da interesgarriena propietate mekanikoen aldetik. Azkenik, DS banbuak daukan porositateagatik eta
bere lodiera azkoz haundiago delako, asko eta erraz inpregnatuko dela suposatu daiteke, baina bere
morfologia ez dago bestena bezain beste optimizatua, oso banbu astuna da, eta inpregnatu eta gero
bere propietate mekanikoak ez da aurreikusten asko handituko baina bere pisua bai.
Beraz, sortzen den galdera ondorengoa da: inpregnatutako zein banbu izango da egokiena
estrukturak sortzeko? Galdera honen erantzuna inpregnatutako banbuekin egingo diren froga
mekanikoek emango dute.
5. Eskerrak
Egileek eskerrak eman nahi dizkiote Euskal Herriko Unibertsitateari (GIU18/216 Ikerketa Taldea).
Eskertzen dute, halaber, SGIker Macrobehavior-Meso structure- Nanotechnology (UPV/EHU,
MINECO, GV/EJ, FEDER, and ESF) irakasleen laguntza teknikoa eta giza laguntza.
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Jatorri berriztagarriko poliamida 4,10-aren birprozesatzea
I. Otaegi1,a, X. Arruti, N. Aranburu1,b eta G. Gerrika-Etxebarria1,c
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POLYMAT eta Polimeroak eta Material Aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologia Saila, Kimika
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Gako-hitzak: ingeniaritza-polimeroa, birprozesatzea, propietate optikoak, propietate termikoak,
propietate mekanikoak.
Laburpena. Lan honetan poliamida 4,10-a (PA410), jatorri berriztagarriko ingeniaritza-polimero
komertzial berria, 10 bider birprozesatu da estrusio bidez, eta birprozesatze-zikloen eragina aztertu
da haren propietate optikoetan, termikoetan eta mekanikoetan. Birprozesatze-zikloen eraginez
materiala degradatu egiten dela ikusi da, eta horren ondorioz, ilundu. Aitzitik, propietate termomekanikoak ez dira gehiegi aldatzen, ezta 10 birprozesatze-zikloren ondoren ere. Horrenbestez,
ondorioztatu da PA410-aren birziklatze mekanikoa bideragarria dela.
1. Sarrera
Poliamida 4,10-a (PA410) ingeniaritza-polimeroa da, termoplastikoa, azido sebazikoa eta butilen
diaminaren arteko polikondentsazioz lortua. 75°C inguruko Tg-a duen polimero erdikristalinoa da,
horixka eta zeharrargia. Izaera berriztagarria du; izan ere, polimero horren % 70a azido sebaziko
blokeek osatzen dute, eta azido hori errizino-olioaren deribatua da, Ricinus communis landaretik
lortzen dena, zeina herrialde tropikaletan hazten den, lur elkor samarretan eta elikadura katearekin
lehiatu gabe.
Poliamida hau ia guztiz karbono-neutrala da sehaskatik atera (cradle-to-gate). Horrek esan nahi
du polimeroaren ekoizpen-prozesuan eratzen den karbono dioxidoa erabat konpentsatzen dela haziek
hazkuntza-prozesuan xurgatzen duten karbono dioxidoarekin. Hori dela eta, karbono-aztarna ia %
100 murrizten da petroliotik eratorritako bere lehiakideekiko, hala nola poliamida 6 (PA6) edo
poliamida 6,6 (PA66).
Orain arte beste polimero askorekin egin izan den moduan1-6, material berri honen
birziklagarritasun mekanikoa balioetsi nahi izan da lan honen bidez, oso propietate interesgarria
aplikazio iraunkorretarako erabiltzen diren polimeroen kasuan, bereziki. Horretarako, estrusio
bidezko birprozesatzea erabili da.
2. Atal esperimentala
Lan honetan, DSM etxeko EcoPaXX® Q150-D izen komertziala duen PA410-a erabili da. PA410a birprozesatzeko Collin ZK 25T SCD 15 Teach-Line torloju bikoitzeko estrusio-makina erabili da,
25 mm-ko diametroko eta 18 L/D erlazioko torlojuduna, alegia. 260ºC-ko tenperatura eta 200 rpmko torloju-abiadura erabili dira.
PA410-a birprozesatzeko, lehenik eta behin, material-kantitate handi bat lehortu da. Ondoren,
estruitu eta pikorkatu egin da. Kantitate horretatik 500 g gorde egin dira, ondoren injektatu eta 1.
zikloko materialaren karakterizazio osoa egiteko. Gainerako material guztia, lehortu ondoren, estruitu
eta pikorkatu egin da berriro (2. zikloa); beste 500 g gorde dira, 2. zikloko materiala injektatzeko eta
karakterizatzeko. Horrela, 10 birprozesatze-ziklo burutu dira. 0. zikloko materiala estrusio-makinatik
pasa ez dena da, hots, material birjina, lehortu ondoren zuzenean injekzioz moldekatu dena.
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Materiala lehortzeko, hezetasuna kentzeko makina bat erabili da. 80ºC-tan lehortu da, 48-72 orduz.
Injekziozko moldekatzea 30ºC-tan girotutako molde egokiaz hornitutako Battenfeld PLUS 350/75
injekzio-makina erabiliz egin da 260ºC-tan. Injekzio-makinak 25 mm-ko diametroko joan-etorriko
plastifikazio-torlojua dauka, zeinaren L/D erlazioa 14 den. Injekzio-makinaren ixte-indar maximoa
350 kN-ekoa da. Erabilitako moldeak bi barrunbe ditu: bata, ASTM D638 arauaren araberako trakzioprobetak lortzeko (IV mota), eta bestea, ASTM D256 arauaren araberako talka-probetak lortzeko.
Trakzio-saiakuntzak Instron 5569 saiakuntza mekanikoetarako makina unibertsalean egin dira.
Konposizio bakoitzeko bost probeta entseatu dira, ASTM D638 IV mota arauaren arabera
moldekatuak. Barailen arteko distantzia 64 mm-koa izan da, eta zubiaren desplazamendu-abiadura,
berriz, 10 mm/min-koa, elastikotasun moduluaren neurketarako izan ezik; kasu horretan, neurketa
luzametro baten bidez burutu da, 1 mm/min-ko desplazamendu-abiadura erabiliz. Neurketak
ingurune-baldintzetan burutu dira, probetak injektatu ostean gau batez lehorgailu batean eduki
ondoren.
Izod talka-saiakuntzak giro-tenperaturan egin dira CEAST 6548/000 pendulua erabiliz, zeinari 1Jeko mailua akoplatu zaion.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Propietate optikoak
Atal honetan birprozesatze-ziklo batetik bestera PA410-aren probetek izan duten kolore-aldaketa
aztertu da. 1 irudian ikusten den bezala, material birjinaren probetek kolore horixka dute, eta
zeharrargiak dira; 10. birprozesatze-zikloko probetek, aldiz, kolore hori ilunagoa dute, eta tarteko
zikloei dagozkien probetek, berriz, tarteko koloreak. Oro har, esan daiteke materialak erakutsitako
kolore-aldaketa ez dela oso handia. Poliamiden kasuan, kolore-aldaketa hori karbonilo- eta aminataldeen arteko erreakzioek birprozesatze-zikloetan zehar sortutako pirrolari egotzi izan zaio1,7,8.

1 irudia. Ezkerretik eskuinera, 0. ziklotik 10.era ziklo bakoitzean lortutako probeten argazkiak.

3.1. Propietate termikoak
Beira-trantsiziozko tenperaturari dagokionez, ez da joera garbirik ikusi; 0. ziklotik 10. ziklora ez
da aldaketa esanguratsurik igarri, nahiz eta tartean balioen gorabeherak ikusi diren. 10 birprozesatzeziklo jasan ondoren Tg-an horren aldaketa txikia ikusita esan daiteke materialak pairatu duen
degradazio-maila txikia dela. Bigarren mailako trantsizioan ere ez da aldaketa adierazgarririk ikusi.
1 taulan birprozesatutako PA410-aren parametro kalorimetrikoak jasotzen dira: lehen berotze1
ekorketari dagozkion urtze-tenperatura (𝑇𝑚1 ), -entalpia (∆𝐻𝑚
) eta kristaltze-maila (𝜒𝑐1 ), zeinak
injektatutako materialen benetako propietate termikoen adierazgarri diren; hozte-ekorketako
kristaltze-tenperatura (𝑇𝑐 ) eta -entalpia (∆𝐻𝑐 ), eta bigarren berotze-ekorketari dagozkion urtze2
tenperatura (𝑇𝑚2 ), -entalpia (∆𝐻𝑚
) eta kristaltze-maila (𝜒𝑐2 ), zeinak materialen propietate intrintsekoen
adierazgarri diren.
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1 taula. DSC bidez lortutako parametro kalorimetrikoak.
Ziklo kopurua
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

𝑇𝑚1 (°C)
254,1
253,1
253,1
254,3
251,7
257,7
252,0
252,3
252,1
259,1
254,4

1
∆𝐻𝑚
(J/g)
54,2
75,0
65,0
37,9
37,5
43,5
44,0
58,9
59,6
57,8
64,8

𝜒𝑐1 (%)
20,1
27,9
24,2
14,1
13,9
16,2
16,4
21,9
22,2
21,5
24,1

𝑇𝑐 (°C)
223,9
223,9
224,9
225,3
225,9
227,3
225,3
224,9
225,3
227,3
224,9

∆𝐻𝑐 (J/g)
-36,9
-46,2
-36,0
-22,9
-24,5
-22,1
-27,5
-34,7
-36,1
-30,0
-34,0

𝑇𝑚2 (°C)
252,1
252,4
250,4
255,1
250,4
253,7
252,1
251,4
251,1
255,4
253,4

2
∆𝐻𝑚
(J/g)
61,4
77,8
67,5
39,7
47,4
46,3
48,4
63,8
66,1
56,1
64,1

𝜒𝑐2 (%)
22,8
28,9
25,1
14,8
17,6
17,2
18,0
23,7
24,6
20,9
23,8

1 taulan ikusten den bezala, hozte-ekorketako kristaltze-parametroei dagokienez, ez dirudi
birprozesatze-zikloek eragin handirik dutenik materialean: kristaltze-tenperatura (𝑇𝑐 ) ia konstante
mantendu da, eta kristaltze-entalpiak (∆𝐻𝑐 ), gorabehera handiagoak erakutsi baditu ere, ez du joera
garbirik erakutsi. Hainbat egilek aipatu dute degradazioak eragindako polimero-kateen apurketaren
ondorioz kristaltze-abiadura eta kristaltze-maila handitu egiten direla, kate txikiek erraztasun
handiagoa dutelako kristalak osatzeko3,4. Dena den, kristaltze-zinetikan eragina izan dezaketen
faktore gehiago ere badaude, besteak beste birprozesatze-ziklo batetik bestera urtu gabe gelditutako
partikulek eragin dezaketen efektu nukleatzailea eta horren ondorio den esferuliten tamainaren
txikitzea1.
Urtze-parametroei dagokienez, lehenik eta behin, esan beharra dago urtze-entalpiak
kalkulatzerakoan egiten den errore esperimentala handia dela; izan ere, PA410-ak kristaltze hotza
aurkezten du justu urtu aurretik, eta bi prozesuak gainezarri egiten direnez, zaila da biak ondo
bereiztea. Hori argituta, lehen eta bigarren berotze-ekorketetan ikusten den joera antzekoa da:
birprozesatze-zikloetan zehar urtze-tenperaturaren balioak (𝑇𝑚 ) ia konstante mantentzen dira;
kristaltze-mailan (𝜒𝑐 ), berriz, aldaketak ikusten dira. 1. eta 2. zikloetako materialek material birjinak
baino kristaltze-maila handiagoa erakusten dute; 3-6 zikloetako materialek, aldiz, txikiagoa, eta 7-10
zikloetakoek, berriz, material birjinarenaren antzekoa. Hortaz, 10 birprozesatze-ziklo jasan ondoren,
kristaltze-mailari dagokionez, aldaketa ez da oso esanguratsua.
Kristaltze-mailan ikusten diren aldaketak materialaren degradazioaren baitan argitu daitezke:
birprozesatze-zikloen joanean polimero-kateak apurtu egiten dira, eta sortzen diren kate txikiago
horiek mugikortasun handiagoa dutenez egoera urtuan, kristal-egiturak osatzeko erraztasun
handiagoa dute. Hortaz, kristal kopurua handitu egiten da, eta horrekin batera, kristaltze-maila4,5. Hala
ere, beste fenomeno bat ere gerta daiteke, Lozano-González eta kolaboratzaileek ikusi zuten bezala1;
alegia, kateak, apurtu aurretik, saretzea, eta ondorioz, pisu molekularra, txikitu ordez, handitzea,
baldin eta hori baldin bada kateen degradazio-mekanismo nagusia.
Lan honetan ez da pisu molekularraren bilakaera aztertu, eta birprozesatze-zikloetan zehar gerta
daitekeen degradazioari buruzko informazioa propietate mekanikoen neurketari esker lortuko dugu.
3.1. Propietate mekanikoak
2, 3 eta 4 irudietan 10 birprozesatze-ziklo jasandako PA410-aren elastikotasun-modulua, pottentsioa eta deformagarritasuna erakusten dira, hurrenez hurren.
2 irudian ikusten den bezala, ziklo kopurua handitu ahala, moduluak goranzko joera du, bereziki
5-10 zikloetan, nahiz eta aldaketak oso txikiak diren. Hots, 0-4 zikloetako balioak ia berdinak dira,
eta 5-10 zikloetan ikusten den igoera oso txikia da.
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2 irudia. PA410-aren Young-en modulua, ziklo kopuruaren aurrean irudikatuta.

3 irudia. PA410-aren pot-puntua, ziklo kopuruaren aurrean irudikatuta.

3 irudian ikusten den moduan, pot-tentsioak erakusten duen joera Young-en moduluarenaren oso
antzekoa da. Hori da, hain zuzen ere, portaerarik ohikoena9, deformazio txikiko propietateak baitira
biak ala biak10.
Deformagarritasunari dagokionez, birprozesatze-zikloetan aurrera egin heinean, hausturadeformazioaren balioak txikituz joan dira (ikus 4 irudia). Trakzio bidez aztertu diren propietateen
artean aldaketa handiena erakutsi duena izan da, zalantzarik gabe: jaitsierarik handiena 0. ziklotik 2.
ziklora ikusten da, deformagarritasuna % 140 ingurutik % 50 ingurura jaisten baita; 2-10 zikloetako
materialek, balioetan gorabehera batzuk aurkezten badituzte eta, oro har, beheranzko joera erakusten
badute ere, antzeko balioak aurkezten dituzte.
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4 irudia. PA410-aren haustura-deformazioa, ziklo kopuruaren aurrean irudikatuta.

Esan bezala, lehenengo bi birprozesatze-zikloetan deformagarritasunaren murrizketa oso
nabarmena izan da. Baliteke joera hori pisu molekularraren galera handiena hasierako ziklo horietan
gertatzearen ondorio izatea. Bestalde, lehenago aipatu den moduan eta 1 taulan ikusten den moduan,
1. eta 2. zikloetako materialen kristaltze-maila handiagoa da material birjinarena baino. Jakina da
kristaltze-mailaren handitzeak eta pisu molekularraren jaitsierak kontrako efektua eragiten dutela
elastikotasun-moduluan, Botta eta kolaboratzaileek frogatu zuten moduan3. Hortaz, baliteke 1. eta 2.
zikloetan kristaltze-mailak polimero-kateen apurketaren eragina konpentsatzea, eta horregatik
aldaketa esanguratsurik ez igartzea modulu elastikoan. Areago, badirudi 2. zikloan kristaltze-mailak
gainditu egiten duela kateen apurketaren eragina, modulua zertxobait handiagoa baita kasu horretan.
Bigarren ziklotik aurrera, Young-en moduluaren (eta pot-puntuaren) balioek kristaltze-mailaren
antzeko joera erakusten dute. Deformagarritasunari dagokionez, 2-10 zikloetan beheranzko joera
mantentzen bada ere, balioak berdintsuak dira, % 50 ingurukoak, zehazki. Emaitza horiek adierazten
digute 2. birprozesatze-ziklotik aurrera degradazioaren ondoriozko kristaltze-zinetikaren erraztea
dela gailentzen den faktorea, polimero-kateen apurketaren kontra, beharbada 2. ziklotik aurrera
kateak ez direlako hainbeste apurtzen. Horregatik, 2-10 zikloetan, kristaltze-maila pixkanaka
handitzen doan hein berean handitzen dira Young-en modulua eta pot-puntua, eta hausturadeformazioa, aldiz, jaitsi. Hala ere, azpimarratu beharra dago aipatutako propietate mekanikoetan
ikusten diren aldaketak, deformagarritasuna salbu, oso txikiak direla. Era berean, aipagarria da,
deformagarritasunari dagokionez, 10 birprozesatze-ziklo nozitu ondoren materialak deformagarria
izaten jarraitzen duela. 2-10 zikloetako materialei dagozkien balioen artean aldaketak badaude, nahiz
eta txikiak izan, eta horien arrazoia ondorengoa izan daiteke: degradazioaren ondorioz apurtutako
polimero-kateetatik sortutako zatikien tamaina eta kopurua homogeneoa ez izatea.
5 irudian 10 birprozesatze-ziklo pairatu dituen PA410-aren talkarekiko erresistentzia irudikatzen
da.
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5 irudia. PA410-aren talkarekiko erresistentzia, ziklo kopuruaren aurrean irudikatuta.

Talkarekiko erresistentziaren balioek beheranzko joera aurkezten dute birprozesatze-ziklo
kopuruarekin, nahiz eta aldaketak ez diren esanguratsuak. Izan ere, kontuan izan behar da material
birjina ere era hauskorrean apurtzen dela.
Hainbat ikerlanek frogatu dute birprozesatzeak eragin negatiboa duela talkarekiko
erresistentzian1,4,6. Alde batetik, degradazio-mekanismo nagusia makromolekulen apurketa denean,
horrek eragiten duen kristaltze-mailaren handitzeak talkarekiko erresistentzia txikitzea dakar4, eta
bestetik, efektua berdina da degradazio-mekanismo nagusia kateen birkonbinatzea edo saretzea
denean, pisu molekularraren handitzeak ere talkarekiko erresistentzia jaistea eragiten baitu1. Hortaz,
bi faktoreek eragin negatiboa dute talkarekiko erresistentzian.
4. Ondorioak
PA410-a degradatu egiten da birprozesatze-zikloen ondorioz, baina degradazioaren ondoriozko
propietateen galera ez da oso handia; hamar birprozesatze-zikloren ondoren, materialaren
propietateak gutxi gorabehera mantendu egiten dira. Beraz, PA410-aren birziklatze mekanikoa
bideragarria da.
5. Eskerrak
I. Otaegik Eusko Jaurlaritza eskertzen du tesia burutzeko emandako doktore aurreko dirulaguntzagatik.
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Gako-hitzak: mikroplastikoak, itsasoa, Bizkaiko Golkoa, ugaritasuna, karakterizazioa.
Laburpena. Mikroplastikoak (MP) gero eta kezka handiagoa eratzen ari diren ingurumen-arazoa
dira. Zenbait ikerketek Bizkaiko Golkoa itsas-zaborrak pilatzeko gune gisa identifikatzen dutela
kontuan hartuta, ikuspegi orokor kritikoa aurkezten da lan honetan, MPen ugaritasunari buruz itsaseskualde honetan orain arte egindako ikerketak bilduz, itsas-konpartimentu desberdinetako egoera
orokorra aztertzeko helburuarekin, mugak eta ezagutza-hutsuneak nabarmenduz.
1. Sarrera
Ozeanoetan urtero 4,8 eta 12,7 milioi tonako plastiko-galera kalkulatzen da, hau da, urteko
ekoizpen globalaren % 1,8 -% 4,71. Plastikoaren degradazio-tasa baxuak hondartzetan, itsashondoetan eta ur-azalean pilatzea eragiten du. MPak 5 mm baino tamaina txikiagoko plastikopartikulak dira, zenbait produktu eta aplikazioetan erabilitako plastikozko material txikiak isurtzearen
(MP primarioak deitutakoak), edo beste plastikozko objektu handiagoen zatikapenaren ondorioz
sortuak direnak2 (MP sekundarioak). MPak euren ugaritasunagatik, tamaina txikiagatik eta elikagai
katean sartzeko duten ahalmenagatik nabarmentzen dira. Itsas-ingurunean partikula hauen
ugaritasunaren egiaztapena dela eta, mundu osoan zehar jatorria, presentzia eta eraginak gizakiaren
eta beste espezieren osasunean ikertzen ari dira, zein punturaino arriskutsuak diren oraindik ez delarik
ezagutzen3.
Bizkaiko Golkoa Ozeano Atlantikoaren ipar-ekialdean kokatutako itsas-eskualdea da (43-48° N,
0-10° W), Espainiako iparraldeko eta Frantziako mendebaldeko kostaldeak inguratuz. Nahiz eta
zenbait ikerketek Bizkaiko Golkoa itsas-zaborrak pilatzeko eremu gisa definitu duten4,5,6, MPen
banaketa eta kopuruari buruzko informazioa mugatua da egun. Ekarpen honen bidez7, itsas eskualde
honetako MPen agerpenari buruz egin diren ikerketa guztiak identifikatu dira kostaldeko eta
ozeanoko uretan, itsas-sedimentuetan, hondartzetan eta biotan. Emaitzak aztertzen dira MPen
agerpenari dagokionez eskualdeko egoera globala ebaluatzeko.
2. Metodologia eta ikerketaren diseinua
MPen inguruko literatura berrikuspena Science Direct direktorio zientifikoa eta Scopus eta Web
of Science datu-baseak erabiliz egin da, txosten teknikoekin eta konferentziekin osatuta. Bildutako
informazioa itsas-ingurumeneko konpartimentuetan sailkatu da: azalera azpiko itsas-urak, itsas urazala, itsas-sedimentuak, hondartzetako sedimentuak eta biota.
Konpartimentu bakoitzean identifikaturiko datuak, mundu osoko ozeanoetan MPen ugaritasuna
aztertu duten ikerketen datuekin alderatu dira, Bizkaiko Golkoaren egoera orokorra eztabaidatzeko.
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3. Emaitzak eta eztabaida
Lehenengoa 2014 urtekoa izanik, 2019ko urria arteko hemezortzi ikerketa aurkitu dira MPei buruz
Bizkaiko Golkoko ur, sedimentu eta biotan, gehiengoak itsas ur-azalean burutu direlarik (zazpi).
Hondartzetako sedimentuetan lau ikerketa aurkitu dira, eta hiru bai itsas-sedimentuetan eta bai biotan.
Azalera azpiko uretan aldera, oso informazio mugatua aurkitu da, konpartimentu hau MPei
dagokionez ezagutza-hutsune bezala identifikatu delarik.
Konpartimentu bakoitzaren azterketa konparatiboaren arabera, aldakortasun espazial eta denboral
handia nabarmentzen da MPen banaketan, sasoiko eta baita epe laburreko eragile-faktoreak ere
iradokiz (korronteak, euri-zaparradak, haizea). MPak lagindutako konpartimentu guztietan agertzen
dira ugaritasun-kopuru desberdinetan, ur-azalean eta sedimentuetan gutxienez laginen % 50etan
agertzen direlarik, eta hainbat ikerketetan laginen % 100ean ageriaz.
Hala eta guztiz ere, konpartimentu bakoitzeko ikerketak alderatzeko zailtasunak azpimarratzen
dira ekarpen honetan, erabilitako metodologia desberdinak direla eta. Hau dela eta, laginketa eta
analisi-prozedurak normalizatzea beharrezkoa da.
Nahiz eta ikerketa guztiek ez duten polimeroen determinazioa burutu, polipropilenoa, polietilenoa,
poliesterra eta poliestirenoa dira gehien aurkitzen diren polimeroak Bizkaiko Golkoko MPetan,
mundu osoko MPei buruzko ikerketetan nabarmentzen diren polimero nagusiekin bat etorriaz, baita
mundu osoan kontsumitutako polimero nagusiekin ere8.
Zatiak eta zuntzak nabarmenki nagusi dira Bizkaiko Golkoan aurkitutako MPetan beste forma
batzuen gainetik, lagindutako konpartimentu guztietan (ur-azala, sedimentuak eta biota), honek
iradokitzen du Bizkaiko Golkoan MPen iturria plastikozko hondakin handiagoen zatitzearekin lotura
handiagoa duela (MP sekundarioak) MP primario bezala zuzenean jaurtikitako erretxina edo
mikrosfera bezalako sarrerekin baino. Ikerketen arabera, zuntzak dira nagusi Bizkaiko Golkoko itsasingurune sakonean, hondartzako sedimentuetan aldiz, zatiak direlarik gehienekoak.
MPen ugaritasunaren eta agerpenaren faktore eragileak hainbat izan daitezke; kostaldeko
biztanleria-dentsitatea, ibaien isurketak, itsas-portuak, itsas-flotaren dentsitatea, itsas-korronteak eta
itsas-hondoaren morfologia, besteak beste. MPen dinamika espazial eta denboralari dagozkion
ikerketak berriki egin dira eta beraz, beharrezkoa da denboran zehar ikerketa gehiago burutzea.
Datuak biltzeko jarraipen-programak behar dira, joeren ebaluazioa egin ahal izateko. Datu hauek
etorkizuneko laginketekin osatzeak eredu espazial edo denboralak ezartzea ahalbidetuko du Bizkaiko
Golkoko MPen banaketan, baita horien iturri potentzialak ezagutzea polimeroen determinazioarekin
osatzen badira ikerketak.
4. Ondorioak
Bizkaiko Golkoa, MPen kontzentrazio ertaina azaltzen duen eskualde gisa har liteke, mundumailako emaitzekin alderatuta. Hala ere, jarraipena egiteko programak behar dira denboran zehar
datuak biltzeko joeren ebaluazioa posible izan dadin. Lan honetan ikerketak alderatzeko zailtasunak
azpimarratzen dira, metodologia desberdinak direla eta. Horregatik, premiazkoa da jarraipen
metodoen nazioarteko estandarizazio bat adostea.
5. Eskerrak
Lan hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren (ItsasMikro proiektua) eta Europar Batasunaren (LIFE
LEMA proiektua, LIFE15 / ENV / ES / 000252) laguntzarekin burutu ahal izan da. Egileek eskerrak
eman nahi dizkiote Euskal Herriko Unibertsitateari (GIU18 / 216 Ikerketa Taldea).
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Laburpena. Lan honen helburua energia intentsiboko industria prozesuetatik datozen tenperatura
baxuko eta ertaineko erregaien gasetatik energia berreskuratzea da. Helburu horrekin diseinatu den
soluzioak Rankineren Ziklo Organiko teknologian oinarrituta dagoelarik, energia termikoa energia
mekaniko bihurtzea ahalbidetzen du, ondoren energia hori airea konprimatzeko erabiliz.
Planteatutako mekanismoan transmisio aldakor jarraitu bat erabiliko da energiaren etekina
maximizatze aldera eta energia fluktuazioak leuntzeko. Horrekin batera, energia soberakina
gordetzeko sistema bat ere erabiliko da etekina maximizatzeko. Planteatutako soluzioaren
funtzionamendua aztertze aldera simulazio batzuk egin dira eta lan baldintza ezberdinetan sistemak
duen portaera aztertu da.
1. Sarrera
Zenbait sektore industrialetan beroa erabiltzen da materialen eraldatze prozesuetan. Esaterako,
metalurgian zein birziklapen prozesuetan elementuen arteko erreakzio kimikoak ahalbidetzeko beroa
erabili ohi da. Orain arte, behin bero energia erabili eta gero, airezko bero trukagailu batzuen bitartez
bero soberakina atmosferara isuri ohi izan da ihes gasen bitartez1.
Dokumentu honetan energia intentsiboko industria prozesuetatik datozen tenperatura baxuko eta
ertaineko erregaien gasetatik energia berreskuratzeko sistema bat aurkezten da, energia soberakina
airea konprimatzeko erabiliko delarik. Izan ere, airea konprimatzea prozesu garestia izan ohi da
energia asko eskatzen duen prozesua delako.
25 kW-ko bero iturritik 200 l/min-ko aire konprimatua lortzeko gai den sistema baten saiakuntza
batzuk egin izan dira2. Saiakuntza horietan zuzeneko transmisio sistemak erabili izan dira
hedagailutik aire konpresorera energia mekanikoa transferitzeko. Lan honetan planteatzen den
soluzioan aldiz, transmisio aldakor jarraitu (CVT bezala ezaguna ingelesezko hitzen akronimotik
eratorria) bat erabiltzea proposatzen da energia sorrera eta erabileraren arteko fluktuazioak
xurgatzeko helburuarekin. Horrez gain, energia soberakina gordetzeko gailu mekaniko bat erabiltzea
ere proposatzen da.
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2. Soluzioaren diseinua
Garatu den soluzioa (RECUWASTE izenez ezaguna) atal ezberdinez osatuta dago energia
termikoa aire konprimatu bihurtzeko. 1. irudian ageri dira RECUWASTE soluzioan erabilitako
gailuak eta beraien arteko erlazioak. Soluzioak bi zati nagusi dauzka, batetik, ardatz nagusian beroa
energia mekaniko bihurtzeko atala, transmisio mekanikoa eta aire konpresorea daude. Horrez gain,
ardatz lagungarrian, energia soberakina biltegiratzeko bi gailu daude, batetik energia mekaniko
biltegiratze-sistema (inertzia bolantea), eta bestetik birsortzeko balazta (energia elektriko sorgailua).
Atal bakoitzaren artean energia transferentzia nola ematen den ere ageri da irudian, 𝑄̇ beroari dagokio,
𝐸𝑘̇ energia zinetikoa litzake eta (𝑝 · 𝑄) konprimatutako airearen presioa eta emaria izango lirateke.

1. irudia. RECUWASTE soluzioaren eskema

2.1. Bero trukagailua
Bero trukagailua industriako ihes-gasetatik beroa berreskuratzeko gailua da. Ur zirkuitu itxi batek
tximiniatik isurtzen diren gasen beroa hartu eta Rankineren Ziklo Organikoko (ORC ingelesezko
hitzen akronimotik eratorria) lurrungailuan askatzen du, fluido organikoa lurruntzen delarik. Bero
trukagailua industriako gasekin kontaktuan egongo da, hori dela eta, gas hauek eraman ohi duten
partikulek bero trukagailuaren tutuen gainazalean geldi daitezke, bero fluidoen arteko bero
transmisioa murriztuz. Ondorioz, gainazal tratamendu ezberdinak aztertu dira proiektu honetan
itsatsitako partikula kopurua ahalik eta txikiena izan dadin.
2.2. Rankineren ziklo organikoa
Lurrunezko Rankineren Ziklo baten funtzionamendu bera du, baina ura erabili beharrean fluido
organiko bat erabiltzen da zirkuituan. Fluido organiko hauen lurruntze-tenperatura urarena baino
baxuagoa izan ohi da, hori dela eta, tenperatura-diferentzia baxua dagoen kasuetan erabil daiteke.
Rankineren zikloaren zein aire konpresorearen potentzia 2. irudian ageri den grafikan adierazten
da. Irudian ikus daitekeen bezala, momentua presio gradientearen araberakoa da. Simulaziotan
ondorengo grafikako datuak erabili dira sistemaren funtzionamendua aztertu eta kontrola
diseinatzeko.

2. irudia. ORC-aren zein konpresorearen momentua abiaduraren funtzioan presio-diferentzia ezberdinak kontsideratuz.
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2.3. Transmisio aldakor jarraitua
Transmisio aldakor jarraituaren xedea sarrerako eta irteerako abiadura-erlazioa modu jarraituan
aldatzea ahalbidetzea da. Horrela, sistemaren efizientzia optimoko baldintzan lan egitea ahalbidetuko
litzateke, hau da, energia galerak minimo diren lan baldintzan. 3. irudian transmisio sistema honen
eskema bat ageri da. Mekanismo honek 3 elementu nagusi dauzka, sarrera eta irteerako diskoak eta
arrabola. Bi diskoen artean toroidal formako barrunbe bat sortzen da, eta bertan energia transmititzeko
arrabolak kokatzen dira. Energia, sarrerako diskotik arrabolara eta bertatik irteerako diskora
marruskadura indarren bitartez transmititzen da3.
Transmisio erlazioa mekanismo honetan sarrerako eta irteerako erradioak aldatuz burutzen da. Hau
da, arrabolaren inklinazio angelua aldatuz sarrerako eta irteerako diskoen erradioak aldatzen dira.
𝑟
𝑖𝑖 = 𝑟 𝑖
(1)
𝑠

𝑖𝑖 transmisio-erlazio ideala, 𝑟𝑖 irteerako erradioa eta 𝑟𝑠 sarrerako erradioa direlarik. Lubrifikatutako
kontaktuko puntuetako marruskaduraren transferentzian irristadura abiadurak agertu ohi dira.
Irristadura horrek aldaketak eragin ditzake aurretik definitutako transmisio erlazioan, hori dela eta
transmisio-erlazio erreala ere definitu ohi da transmisio-mekanismo hauentzat. Eta transmisio-erlazio
erreala, sarrerako eta irteerako abiadurak erlazionatuz lortzen da 2. ekuazioan ageri den bezala, 𝜔𝑠
eta 𝜔𝑖 sarrerako eta irteerako abiadurak direlarik hurrenez-hurren.
𝜔
𝑖𝑟 = 𝜔𝑠
(2)
𝑖

Transmisio-erlazio ideal eta idealaren arteko erlazioa irristadura eta errodaduraren arteko erlazioak
definitzen du (SRR gisa ezaguna ingelesezko hitzen akronimotik). Elementu ezberdinen kontaktuko
puntuetan dagoen abiadura linealaren arteko diferentzia bitartez erlazionatzen dira transmisio
erlazioak.
𝑣
2·(𝑢 −𝑢 )
𝑆𝑅𝑅 = 𝑢𝑠 = 𝑢 1+𝑢 2
(3)
𝑒

1

2

𝑣𝑠 irristadura abiadura eta 𝑢𝑒 errodadura-abiadura izanik. Horrez gain, 𝑢1 sarrerako abiadurari eta
𝑢2 irteerako abiadurari dagokio. Irristadurak transmisioaren efizientzian eragina dauka, hori dela eta
irristadura kontrolatzeko lokailu indar aldakorrak aplikatzeko mekanismoak erabili ohi dira
mekanismo hauetan. Hau da, elementuen arteko indar normala kontrolatzeko elementuak erabiltzen
dira, ondorioz, transmititu beharreko momentuaren arabera indar normala egokitzen da.

3. irudia. Toroidal motako CVT baten irudikapena
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2.4. Energia mekanikoaren biltegiratze-gailua
Energia mekanikoa biltegiratzeko konpositezko inertzia-bolante bat proposatu da proiektu
honetan. Inertzia-bolanteak energia zinetikoaren gordailuak dira eta duten energia bolantearen
biraketa abiaduraren eta inertziaren menpe dago 4. ekuazioak erakusten duen bezala4.
1
𝐸𝑘 = 2 · 𝜔2 · 𝐼
(4)
𝜔 bolantearen biraketa abiadura eta 𝐼 inertzia momentua izanik. Orokorrean inertzia handiko
bolanteak dira ohikoenak, masa handia eta abiadura nahiko baxua izan ohi dutenak energia
gordetzeko garaian. Proiektu honetan konposite bidez egindako inertzia bolante bat proposatu da.
Zuntz-jarraizko bolante bat sortu da proiektu honetan, karbonoa material arina da, ondorioz, inertzia
momentu txikia izan ohi du. Hori dela eta, energia mekaniko handia gordetze aldera, biraketa
abiadura altuak behar dira. Horrez gain, inertzia bolantea fabrikazio gehigarriko prozesuak erabiliz
garatu da.
2.5. Energia elektrikoaren biltegiratze-gailua
Energia-soberakina, birsortzeko balaztaren bitartez energia elektrikoan bihur daiteke. Horretarako,
ORC-ko irteerako eta CVT-aren sarrerako ardatzean, motore sinkrono bat erabili da energiasoberakina elektrizitate bihurtzeko, izan ere, asinkronoa izango balitz, abiadura jakin batean soilik
egin lezake lan. Energia sorgailu honekin batera inbertsore bat erabiliko da korronte alterno trifasikoa
korronte zuzen bihurtzeko eta horrela bateriak kargatu ahal izateko. Gainera, motore sinkronoa izanik,
bateriara bideratutako energia kopurua kontrola daiteke, hau da, ORC-ko energiaren zati bat airea
konprimatzeko erabil liteke eta beste zati bat elektrizitate bezala gordetzeko aukera legoke. Gainera,
diseinatutako sistemaren bitartez, aire konprimatu eskaria handiagotuko balitz, eta ORC-ak energia
gehiago emateko aukerarik izango ez balu, motore bezala ere lan egiteko aukera legoke.
2.6. Diseinua
Diseinatutako mekanismoa 4. irudian ageri da. Bertan aurretik definitutako elementu ezberdinak
ageri dira.

4. irudia. RECUWASTE soluzioaren diseinuaren irudia
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3. Simulazio eta kontrola
Garatutako sistema hau eraiki aurretik, eduki dezakeen portaera aztertzeko kasu ezberdinak
simulatu eta saiatuko dira. Simulatuko diren baldintza ezberdinak 1. Taulan ageri dira.
1. taula. Simulatu diren lan-baldintza ezberdinen azalpena.
Deskribapena
Abioa

ORC-an energia asko eta konpresoreko presioa 0 bar den kasua

Energia konstantea

ORC-an sortzen den energia eta kontsumitzen den energia berdina

Energia aldakorra

ORC-an eta aire konprimatu kontsumoan fluktuazioak

Bi simulazio-mota egin dira, alde batetik, ekipo bakoitzaren simulazioak egin dira eta bakoitzaren
funtzionamendua aztertu da. Bestetik, sistema osoa simulatzeko Simulink-eko modelo bat sortu da,
sarrerako eta irteerako baldintza ezberdinak simulatu dira.

5. irudia. Sistemaren abioko baldintza, aire konprimatuko tankean presiorik ez dagoen kasua

5. irudian ageri den bezala, hasierako abioko baldintzan CVT-tik irteerako abiadura asko
handiagotzen da, izan ere transmisioak biderkatzaile moduan egiten du lan kasu honetan. Izan ere,
sarrerako momentua irteerakoa baino handiagoa denez irteerako momentua txikitu behar da. Gainera,
biderkatzaile moduan lan eginez, azkarrago iristen da konpresoreko tankea 8 bar-eko presiora.
Horrez gain, momentuko irudian ageri den bezala, hasieran 4 Nm-ko irteerako momentu bat dago;
nahiz eta presiorik ez eduki (teorikoki momentua zero izan beharko litzateke) ageri den momentua
elementu mekanikoen inertziak mugitzen hasteko beharrezko momentua da.

6. irudia. ORC-ko energia-sorrera eta konpresoreko kontsumoa berdintsuak diren kasuko emaitza
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6. irudian sarrerako eta irteerako energiak ezberdinak diren kasua ageri da. Kontsumo eta
sorkuntza ezberdinak ageri dira bertan, ondorioz, fluktuazio batzuk ageri dira abiaduraren,
momentuaren zein presioaren kurban. Sorkuntzan 10 Nm-ko momentua legoke simulatutako egoeran,
aire konprimatuko kontsigna aldiz 8 bar-eko presioan dago finkatuta, ondorioz, transmisioak
biderkatzaile modura egiten du lan, momentu txikiagoa behar baita konpresorean sorkuntzan baino.
4. Ondorioak
Industriako ihes-gasen bero soberakina aprobetxatzeko sistema bat aurkeztu da dokumentu
honetan. Egindako analisiak erakutsi duen bezala, diseinatu den atal bakoitzak proiektuko
espezifikazioak betetzen ditu. Horretan oinarrituta simulazio batzuk burutu dira. Lortutako ondorio
nagusienetako bat abioko kasuko zailtasuna da, izan ere, konpresorean airerik ez dagoenean
erresistentzia momentu txikia dago sisteman, ondorioz, sistema azeleratu egiten da kontrolik gabe.
Kasu horietan birsortzeko balazta erabiliz, sorkuntzako eta kontsumoko energiak berdindu litezke,
hau da, sortzen den energia aprobetxatzeko aukera ematen du proposatutako soluzioak.
5. Eskerrak
Proiektu hau aurrera eramaten jende asko aritu da eta eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu parte
hartu duten guztiei.
Proiektu honek Europar Batasunaren Horizon 2020 ikerketa eta berrikuntza-programaren
finantziazioa jaso du 820670 hitzarmen zenbakidun dirulaguntzarekin.
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Laburpena. Bateriak, energia jaso eta metatzeko funtsezko elementu bezala, erregai fosiletan
oinarritutako eredutik energia berriztagarrietan oinarritutako eredu iraunkorrera igarotzeko
ezinbestekoak dira. Egun, merkatuko bateria-teknologia erabiliena litio-ioietan oinarritzen da.
Eskakizun zientifiko-teknologiko berriak asetzeko, badago energia-dentsitate handiagoa (> 250
Wh·kg-1) duten bateria berrien beharra. Horrela, litio-sufre (Li-S) eta litio-oxigeno (Li-O2)
teknologiek 2600 Wh·kg-1-rainoko energia dentsitatea garatu dezakete, betiere anodo, katodo, eta
banatzaile/elektrolito aukeraketa egokia eginez gero. Li-S eta Li-O2 bateria-teknologiak nahiko
berriak direnez, beharrezkoa da beraien ingurumen aztarnak arretaz kalkulatu eta aztertzea.
Horretarako, lan honetan bi bateria teknologia berritzaile horien bizi zikloaren analisia (life cycle
assessment, LCA ingelesez) egin dugu. 12 kasu esanguratsu aztertu dira, sehaskatik-ateraino
planteamenduarekin. Honela, lortutako emaitzek bateria teknologia berrien ekodiseinu praktikoa
ahalbidetzen dute ekonomia zirkularraren ikuspegiaren barruan. Lan honek Li-S eta Li-O2 bateriateknologien etorkizun oparoa aurreikusten du, batez ere energia biltegiratzeko sistema tradizionalen
aztarna ekologikoa murrizteko.
1. Sarrera
Egun dugun energia eskaera gero eta handiago asetzeko, energia biltegiratzeko teknologia
eraginkorrak eta garbiak ekonomia zirkularraren ikuspegiaren barruan garatzea erronka global
handienetarikoa da.1 Era berean, bateriak funtsezkoak dira erregai fosiletan oinarritutako egungo
garraio-eredutik energia berriztagarrietan eta karbono-isurketarik gabekoetan oinarritutako garraiosistema iraunkor eta eraginkorrera igarotzeko.2 Kargatu daitezkeen bateriek iraultza nabarmena
eragin dute elektronika eramangarriaren alorrean. 1991n Sonyk lehen aldiz merkaturatu zituenetik,
litio ioien bateriak (lithium-ion battery, LIB ingelesez) kargatu daitezkeen baterien merkatuan
nagusi izan dira.3 Hala ere, LIBak euren muga teorikora hurbiltzen ari dira. Energia-dentsitate hori
ez da nahikoa garraio elektrifikatuaren gero eta handiagoa den eskariari erantzuteko (adibidez
ibilgailu elektrikoetarako, IE). IE-ek eragin positibo gehigarria izan dezakete baterien garapen
teknikoan etxetik entxufe soil batekin karga baitaitezke eta petrolio-horniduraren katea etetearekin
edo Covid-19 bezalako birusekiko esposizioarekin lotutako arriskuak saihestu baitaitezke.4
Elektrizitate berriztagarriz elikatutako IE erabiltzeak berotegi-efektuko gasen emisioak murriztu
ditzake ibilgailu arruntekin alderatuta.
Badaude energia dentsitate handia duten bateria teknologia berriak. Alde batetik, modu
naturalean ugaritzen diren oinarrizko sufre-katodoak erabiliz litioa biltegiratzeko gaitasuna
handiagoa da LIB-etako katodo tradizionalekin alderatuta, batez ere litio-kobalto oxidoa (LiCoO2),
litio-manganeso-oxidoa (LiMn2O4), litio-burdina fosfatoa (LiFePO4) eta litio-nikel-manganeso
kobalto oxidoa (NMC) alderatuta.5 Horren ondorioz, litio-sufrearen bateriek (Li-S) 1,672 mAh·g-1
gaitasun espezifiko teorikoa dute, eta horrek LIBak ordezkatzeko erakargarri egiten ditu. Anodoa
bezalako Li metaliko batekin konbinatuz gero, Li-S bateriak 2600 Wh·kg-1-eko energia-dentsitatea
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eskaini dezakete, ohiko LIBek ematen dituzten < 250 Wh·kg-1 baino nabarmen handiagoa. Gainera,
sufrea erraz erabil daitekeen elementua da, LIBetako katodo komunetan behar diren elementuekin
alderatuta. Adibidez, sufrea lurrazalaren % 0,042 da, eta kobaltoa % 0,003an baino ez da. LIBetan
metal astunak erabiltzen dira, eta LIBekin alderatuta, Li-S bateriek segurtasun-arazo gutxiago dute.
Hala ere, Li-S baterien garapenak oraindik arazo batzuekin lotutako erronka askori egin behar die
aurre. Arazo horiek, aldi berean, dentsitate energetikoa eta bizitza erabilgarria murrizten dituzte.
Bereziki, sufrearen izaera elektronikoki isolatzaileak mugatu egiten du material aktibo gisa
erabiltzea.
Bestalde, 1878an lehen aldiz horien berri eman zenetik, metal-airezko bateriak irtenbide
onargarri gisa agertzen dira, metalaren oxidazio eta oxigenoren erredukzioari esker energia
dentsitate handiak lor daitezkeelako.6 Litio-oxigenozko bateriak (Li-O2), elektrolito aprotikoz
osaturik, 3860 Wh·kg-1-eko gaitasun espezifiko teoriko nabarmena dute, hau da, ohiko LIBak baino
5-10 aldiz handiagoa. Horregatik, Li-O2-ko bateriak energia biltegiratzeko sistemarik (energy
storage system, EES ingelesez) oparoenetako bat dira energia eskala handian biltegiratzeko, eta
ibilgailu elektrikoak elikatzeko ahalmen handia dute.
Tamalez, Li-S eta Li-O2 baterien garapen praktikoa atzeratu egin da katodoan gertatzen diren
erreakzio elektrokimiko konplexuen ondorioz. Orokorrean katodoa atalik kritikoena izanez, mundu
akademikoa eta industria mailan ahalegin handiak egiten ari dira bateria-katodoak diseinatu eta
fabrikatzeko. Nahiz eta azken urteotan arreta handia jarri den katodo praktikoen bilaketan, bateria
berritzaile hauen erlazionaturiko ingurumen inpaktuak ez dira sakonki aztertu. Gure ustez,
errendimendu handiko bateriak lortzeko beharrezkoak diren ikuspegi sintetikoekin lotutako
ingurumen-inpaktuak sistematikoki kuantifikatzeko beharra dago. Horretarako, produktu batek bere
bizi-zikloan zehar dituen ingurumen-kargak ebaluatzeko metodologiarik garrantzitsuena izanik,
bizitza-zikloaren ebaluazioak (LCA) berebiziko informazioa eskaini dezake.7
2. Metodoa
2.1. Helburua, irismena eta inbentarioaren analisia
Lan honetan bi bateria teknologia berritzaileren bizi zikloaren analisia egin dugu. Zehazki, bost
kasu Li-S baterien teknologiari dagozkio eta zazpi Li-O2 bateria kasu. Sodio ioiko bateriak (NIB)
eta LIB erdi-zeldak bezala,8,9 Li-S eta Li-O2-ko baterien konfigurazioa anodo metaliko batean,
elektrolito likido batean bustitako bereizgailu bezala jarduten duen mintz porotsu batean (gel edo
solido motakoa ere izan daiteke) eta giroko katodo batean datza (sufrez osaturikoa Li-S baterien
kasuan eta atmosferara irekitako katodo porotsu Li-O2-ren kasuan). Ondoren, aztertutako baterien
izenak eta erreferentziak aurkezten dira:
Li-S bateriak
1. NaCMC-sufrea10
2. Grafenoa-CNT-Co-sufrea11
3. Li2S-grafenoa12
4. MgB2-sufrea13
5. Co9S8-sufrea14
Li-O2 bateriak
1. Karbono porotsua15
2. MnO2/grafenoa16
3. Ru/grafenoa17
4. 3D Co/MOF18
5. N-grafenoa19
6. CoCO3/Ag20
7. AuNi/Ni21
Aztertutako baterien izaera heldugabearen ondorioz eta beraien birziklapenaren inguruko datu
falta direla eta, sehaskatik-ateraino planteamendua erabili da (cradle-to-gate, ingelesez). LCA
analisiak OpenLCA softwarearekin eta Ecoinvent datu-basearekin egin dira. Bateriak bateria-pakete
oso bezala modelatu dira, baina bateriaren kudeaketa-sistema elektronikoaren (Battery Management
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Electronic System, BMS ingelesez) analisia azterlanaren irismenetik kanpo mantendu da. Unitate
funtzionalari dagokionez, materialen eta energiaren inbentarioa 60 kWh-ko bateria-pakete baterako
kalkulatu den arren (normalean beharrezkoa den maila ibilgailu elektriko bat elikatzeko), 1 kWh-ko
biltegiratze-ahalmena erabili da. Gainera, erreferentziazko LIB bateriaren eta NIB bateriaren arteko
emaitzak alderatzeko, modelatutako bateria guztiek bizitza baliagarrian 100.000 km egiten dituztela
estimatu da.

1. irudia. Aztertutako zazpi Li-O2 eta bost Li-S baterietan jarraitutako LCAren irismena eta mugak.

Ingurumen inpaktuak 18 inpaktu kategoriatan sailkatzen dira (erdiko puntu adierazleak) ReCiPe
2016 metodoaren barruan. Berebiziko garrantzia eman zaio berotze globalaren potentzialari (GWP,
ingelesez) [kg·CO2 eq] energia biltegiratzeko sistema (ESS) desberdinen arteko alderaketa bezala
erabili daitekeelako. 1. irudiak era eskematiko batean azaltzen du aztertutako Li-S eta Li-O2
baterietan jarraitutako LCAren irismena eta mugak.
3. Emaitzen interpretazioa
1. irudian agertzen den irismena eta mugarekin, sehaskatik-ateraino ingurumen inpaktuak
kalkulatu dira bost Li-S eta zazpi Li-O2 baterientzako. Emaitzen azterketa errazteko, 1. Taulak
lortutako emaitzen batez bestekoa agertzen du, 18 inpaktu kategoriatan banandurik (kategoriaren
arabera inpaktuak 60 aldiz handitu daitezke aztertutako bateria desberdinetan). Gainera, ikerketa
honetan lortutako LCA emaitzak beste bi bateria esanguratsurekin teknologiekin konparatu dira.
Horretarako, LIBak eta NIBak hautatu dira, egun erabilienak eta etorkizun hurbilean nabarmen
inplementatuko diren teknologiak baitira, hurrenez hurren. Zaila suertatzen da ondorioak azkar
ateratzea parametro kopuru handia dela eta, baina orokorrean, eta salbuespenak salbu, Li-S eta LiO2 bateriek, batez ere azken hauek, bateria tradizionalek baino ingurumen inpaktu baxuagoa
erakusten dute inpaktu kategoria gehienetan. Ingurumen inpaktu murriztu hau beraien energia
dentsitate altuari esker lortu daiteke, zeinak kg bakoitzeko energia gehiago metatzeko ahalmena
ematen duen (beraz, material kopuru gutxiago behar da 60 kWh-ko bateria bat osatzeko, alegia).
1. taula. Aztertutako bost Li-S eta zazpi Li-O2 baterien batez besteko ingurumen-inpaktuak. LIBri dagozkion datuak
Ecoinvent 3.7 datu-basetik lortu dira.
Inpaktu kategoria
Partikula finen eraketa

Li-O2 22

Li-S 23

LIB

NIB 24

124,34

311,68

349,70

-
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Unitateak
x10-3 kg PM2.5 eq

Baliabide fosilen urritasuna

48,29

143,16

58,91

134,45

Ur gezako ekotoxikotasuna

18,63

6,82

106,77

-

kg 1,4-DCB

Ur gezako eutrofizazioa
Berotze Globaleko Potentziala
(GWP)
Gizakiaren toxikotasun
minbizia
Giza toxikotasun ez
minbiziduna

52,11

45,64

145,35

310,00

x10-3 kg P eq

55,76

130,57

58,43

146,35

kg CO2 eq

14,88

8,65

10,28

-

kg 1,4-DCB

273,93

96,32

1092,23

-

kg 1,4-DCB

83,42

283,40

41,39

-

x10-1 kBq Co-60 eq

Lurraren erabilera

472,43

26,62

61,67

-

x10-2 m2a crop eq

Itsas ekotoxikotasuna

244,06

87,69

1350,80

-

x10-1 kg 1,4-DCB

Itsas eutrofizazioa

303,43

100,23

35,94

3100,00

x10-4 kg N eq

Baliabide mineralen urritasuna

29,51

37,18

18,96

-

x10-2 kg Cu eq

Ozonoa eratzea, Giza osasuna
Ozonoa eratzea, Lurreko
ekosistemak

16,90

41,62

24,08

-

x10-2 kg NOx eq

17,32

42,78

24,76

-

x10-2 kg NOx eq

Ozono estratosferikoa agortzea

276,24

194,90

45,20

-

x10-6 kg CFC11 eq

33,85

78,03

91,05

131,38

146,64

309,36

5313,06

-

kg 1,4-DCB

40,83

114,32

50,35

-

x10 m3

Erradiazio ionizatzailea

Lurreko azidotzea
Lurreko ekotoxikotasuna
Uraren kontsumoa

kWh eq

x10-2 kg SO2 eq

Halaber, kategoria jakin batzuetan (erradiazio ionizatzailea, lurraren erabilera, itsas
eutrofizazioa, baliabide mineralen urritasuna eta ozono estratosferikoa agortzea), Li-S eta Li-O2
bateriek inpaktu handiagoa daukate. Tamalez, bateria hauek katodoetan, batez ere Li-O2-entzako,
nahiko urriak edo/eta toxikoak diren materialak (rutenioa, urrea, nikela) erabiltzen dituzte erreakzio
elektrokimikoak optimizatu ahal izateko, ekonomia zirkularreko printzipioak baztertuz.
Aztertutako baterien barruan ingurumenaren gaineko inpaktuen banaketari buruzko argitasun
gehiago emateko, bateriaren osagai bakoitzak GWPri egiten dion ekarpen erlatiboa 2. irudian
laburbiltzen da. GWP orokorrean ingurumen inpaktu adierazgarriena bezala erabiltzen da, beste
energia biltegiratzearekin alderaketa gurutzatua ahalbidetuz (GWPak CO2, CH4 edo N2O bezalako
berotegi-efektuko gas antropogenikoen funtsezko ingurumenaren adierazle nagusia da).
Li-S baterietan, elektrolitoak GWPrako ekarpen nagusia aurkezten du (% 35 MgB2-sufrea, % 47
Li2S-grafeno baterian). Ekarpen nabarmen hau erabilitako elektrolito kopuru handiak sortzen du, 415 mL·g-1 (elektrolito/sufre) erlazioan, bateriaren pilaren guztizkoarekiko pisuaren erdia baino
gehiago alegia. Li-O2 bateriei dagokionez, batez beste, % 44,5 eta % 17,0-rekin, katodoa eta
materialak eraldatzeko/bateria muntatzeko beharrezkoa den elektrizitatea dira GWPren eragile
garrantzitsuenak, hurrenez hurren. Elektrolitoak, ordea, % 3,1-eko kontribuzioa erakusten du soilik.
Hala ere, interesgarria da bateria bakoitzeko inpaktu desberdintasunak aztertzea. Adibidez,
“karbono porotsua” baterian, katodoak % 5-eko pisua du soilik. Ordez, “CoCO3/Ag” bateria,
katodoak % 83-ko pisua dauka. Horrek argi adierazten du katodo sinpletasunaren garrantzia
ingurumen inpaktuak murrizteko orduan.
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2. irudia. Li-S eta Li-O2 bateriaren osagai bakoitzak GWPri (global warming potential edo berotze globaleko
potentziala) egiten dion ekarpen erlatiboa.

Lan honek hainbat informazio erabilgarri eskaintzen digu. Banan banako baterien emaitzak
azterturik, biopolimeroak erabiltzen dituzten bateriek inpaktu murriztuak dituztela ondoriozta
daiteke. Izan ere, jatorri naturaleko polimeroak, zelulosa, kitina edota lignina bezalakoak, propietate
elektrokimiko oso egokiak eskaintzen dituzte, berriztagarriak dira eta toxikotasun eza daukate.25
Bestalde, lehengai kritikoen (critical raw material, ingelesez) kantitatea murrizteko, eta horrela
meatzaritzarekin erlazionaturik dauden hondakinen sorrera, ur kutsadura eta garraioa meatzaritzan
zehar murrizteko (ozonoa eratzea, baliabide fosilen urritasuna, mineralen baliabideen urritasuna,
lurraren erabilera eta ekotoxikotasunaren eraginak), litio metala litiaturiko aluminioz edota
karbonoz ordezkatu daiteke.26 Azkenik, baterien bizitzaren amaierari arreta berezia ipini behar zaio,
izan ere, erabiltzen diren material toxikoak ingurugiroan isuriz gero arazo nabarmenak suerta
daitezke. Horretarako, bateria degradagarriek, edota transient deiturikoek, etorkizun itxaropentsua
daukate, izan ere teknologia horrek baterien degradazio kontrolatua bilatzen du, kalterik gabeko
hondakinak utziz.27
4. Ondorioak
Bizi zikloaren analisiaren emaitzek adierazi bezala, Li-S eta Li-O2 bateria teknologiek etorkizun
oparoa daukate energia biltegiratzeko aukera jasangarri berri gisa. Bizi zikloaren analisia aplikatuz,
ezaugarri desberdinetako katodoak dituzten bost Li-S baterien eta zazpi Li-O2 baterien aztertu dira
ingurumen-inpaktuak aztertu egin dira. Batez beste, GWP kategorian, Li-S bateriek 130.57 kg·CO2
eq. aurkezten daukate 1 kWh bakoitzeko. Aitzitik, beraien pisu txikiari eta energia dentsitate altuari
esker, Li-O2 bateriek ingurumen inpaktu murriztua daukate, 55.76 kg·CO 2 eq. alegia. Orokorrean,
biopolimeroak, prozesu sinpleak eta urriak ez diren materialak erabiltzen dituzten bateriak
ingurumen-eragin txikiagoa daukate bateria tradizionalekin alderatuz.
Li-S bateria osagai desberdinei dagokionez, elektrolitoak GWPrako ekarpen nagusiena aurkezten
du aztertutako bost baterietan, % 35-45 kontribuzioarekin. Horrenbestez, elektrolito kantitatea
txikituz egindako sentsibilitate analisiak agerian uzten du ingurumen karga % 70-eraino murriztu
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daitezkeela. Li-S baterietan, materiala prozesatzeko bateria fabrikatzeko behar den elektrizitateak
ere eragin garrantzitsua dauka, GWP osoaren % 20-25 errepresentatuz. Ordea, Li-O2 baterietan, %
44,5 eta % 17,0-ko batez besteko ekarpenekin, katodoa eta material ekoizpena eta fabrikazioarekin
erlazionaturiko elektrizitatea dira berotze globalean eragin handiena duten prozesuak, hurrenez
hurren. Erabilitako metodologiari esker, lan honek etorkizunerako konparaketa gurutzatuak
ahalbidetzen ditu, ez bakarrik GWP kategorian baizik eta beste hainbat inpaktu kategoriatan ere.
Etorkizun hurbilean, gizarteak ekonomia zirkular baterantz bideratu ahala, lan gehiago azalduko
dira bateria desberdinen ingurumen inpaktuak aztertuz. Bitartean, hemen azaldutako emaitzek
etorkizun itxaropentsua eskaintzen dute biltegiratzeko sistema tradizionalen aztarna ekologikoa
murrizteko, batez ere Li-S eta Li-O2 bateria-teknologien heldutasun tekniko txikia dela eta.
5. Eskerrak
Ikerketa hau gauzatzeko, Eusko Jaurlaritzako (IT-1365-19) eta Euskal Herriko Unibertsitateko
(GIC-18/22) diru laguntzak ezinbestekoak izan dira.
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Gako-hitzak: Bero trukagailu, fabrikazio gehigarri, LPBF.
Laburpena. LPBF edo Laser Powder Bed Fusion teknologiaren abantailak aprobetxatuz, bero
trukagailu diseinu kontzeptu berriak sortu dira, konbentzionalki fabrikatutakoen aldean geometria
konplexukoak (besteak beste, lodiera txikiko paretak, forma konplexuko barne-kanalak eta bolumen
unitateko gainazal-azalera handiko geometriak). CAD erremintak erabiliz, geometria berritzaileak
sortu dira eta hauek optimizatu bero trukagailuaren eraginkortasuna hobetzearren; betiere fabrikazioprozesuaren mugak kontuan izanik, zeinak zenbait kasutan irizpide erabakigarria izan diren diseinu
prozesuan zehar.
1. Sarrera
LPBF (Laser Powder Bed Fusion) edo laser bidezko urtze selektiboa hauts-oheko metalezko
fabrikazio gehigarriko teknologia mota bat da. Fabrikazio-prozesu hau hauts metalikoa laser izpi
batez urtzean oinarritzen da geruzaz-geruza piezaren geometria sortzeko CAD fitxategi batetik
abiatuz1.
Funtzionamenduari dagokionean, LPBF makinek bi edukiontzi izan ohi dituzte, bata eraikuntzaganbara hautsez hornitzeaz arduratzen dena eta bestea gehiegizko hautsa jasotzeaz arduratzen dena
ondoren birziklatzeko2. Hautsa hornitze-edukiontzitik eraikuntza-ganbarara eramaten da eta
“recoater”-ak bertan banatzen du aurrera eta atzeranzko mugimendu baten bidez 2. Eraikuntzaplataforma aurrez berotzen da tenperatura jakin batera zeina fabrikatzeko erabiltzen den materialaren
araberakoa den. Pieza oxida ez dadin atmosfera geldo bat sortzen da eraikuntza-ganbaran argona (Ar)
edo nitrogenoa (N2) erabiliz2,3,4.

Laser iturriak
“Recoater”-a

Eraikuntzaplataforma

Eraikuntzaganbara

1.irudia. LPBF makina baten oinarrizko elementuak.
http://badrsystem-t.com/en/product/slm-280-en/

Hala ere, LPBF prozesua oso konplexua da prozesuaren parametro desberdinek (50 baino gehiago)
piezaren kalitatean eragin dezaketelako. Parametro hauek lau talde desberdinetan sailka daitezke:
laser eta eskaneatze-parametroak, metal hautsaren propietateak, hauts-ohe eta “recoater”-aren
propietateak eta eraikuntza-ingurunearen parametroak5.
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Prozesu honen abantailen artean, aipagarrienetariko bat diseinu-askatasuna da, besteak beste,
barne geometria edo kanal konplexuko piezak, beste prozesu konbentzionalekin fabrika ezinak izango
liratekeenak3. Honen harira, teknologia honek ezaugarri geometriko txikiak sortzeko gaitasuna du
gainazal-azalera handitzeko, bolumen unitateko gainazal-azalera handiko piezak lortuz6. Modu
berean, LPBF prozesuak eskaintzen duen diseinu-askatasunari eta konplexutasunari esker, piezen
pisu murrizketa ahalbidetzen du. Gainera, teknologia honi esker, bero trukagailu osoa pieza eta
fabrikazio-prozesu bakar batean egin daiteke, pieza desberdinen arteko loturak ekidinez; hauek ihes
puntu potentzialak direlarik.
2. Prozedura
Lan honetarako erabili den makina SLM Solutions etxeko SLM 280HL izan da. Fabrikazio guztiak
AlSi10Mg aluminiozko aleazioan egin dira, argoizko atmosfera. Diseinurako Solid Edge CAD
programa erabili da.
3. Bero trukagailuaren diseinua
Bero trukagailuaren diseinuan zenbait irizpide hartu dira kontutan, besteak beste,
fabrikagarritasuna, propietate termiko eta hidraulikoak (trukatutako beroa, gainazal-azalera, presiogalera etab.) eta pisu irizpidea. Ez da simulaziorik ezta kalkulurik egin propietate termiko eta
hidraulikoak ebaluatzeko, hartutako erabakiak bero trukagailuen kalkuluan egindako lanetan
oinarrituta daude.
Bero trukagailuen diseinu mota ezberdinak aztertu dira (hodi zentrokidedunak, hodi eta
plakadunak, xafladunak, bero trukagailu zurrunak etab.) LPBF teknologiaren bidez fabrikatzeko
egokiak diren ikusteko. Hauen artean hegats eta plakadun bero trukagailuak aukeratu dira, LPBF
teknologiari esker hegats hauen forma alda daitekeelako gainazal-azalera asko handituz. Bi diseinu
mota garatu dira eta euren arten konparatu dira.
b)

a)

c)

2. irudia: Bero trukagailu motak. a) Hodi zentrokideduna, b) Fluxu gurutzatuko hodi eta plakaduna
eta c) Karkasa eta hodiduna.
Yunus A Çengel. Bero eta Masa Trasferentzia. Hurbilketa Praktikoa (2007).

Diseinu prozesuan lehenik, hegatsak diseinatu dira, ondoren, bero trukagailuaren zati bat eta
azkenik, bero trukagailu osoa. Diseinu etapa bakoitzean diseinatu den hori fabrikatu da, hain zuzen,
fabrikagarria den ikusteko eta horren arabera diseinua prozesura egokitu eta hobetzeko.
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3.1. Hegatsen diseinua
Hegatsen diseinuan geometria desberdinak hartu dira kontuan eta hauen gainazal-azalera eta forma
aztertu dira. 15mm-ko altuerako eta sekzio geometria ezberdineko (tanta formaduna, zirkularra,
laukizuzena, izkina borobilduko laukizuzena eta eliptikoa) hegatsak aztertu dira. Kasu bakoitzerako
gainazal-azalera kalkulatu da CAD erremintak erabiliz. Hegats guztiak zeharkako azalera bereko
sekzioak dituzte nahiz eta forma aldatu eta beraz, denek pisu berdina izango dute. Aztertu nahi dena
da pisu berdineko eta geometria desberdineko hegatsen artean zein den gainazal-azalera handiena
duena.

Gainazal-azalera(mm2)

Gainazal-azalera (mm2)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

419,8

395,95

384,01

368,89

104,16

Tanta forma

Zirkularra

Laukizuzena

Izkina borobilduko
laukizuzena

Eliptikoa

Hegatsaren geometria
3.irudia. Gainazal-azalera hegats geometria ezberdinetarako.

3.irudiko grafikoan ikus daitekeen moduan, gainazal-azalerari dagokionean, geometria egokiena
laukizuzena da.
Horrez gain, hegatsen forma ere aztertu da, honek fluxuan eta presio-galeran eragina baitu. Aztertu
diren hegats guztien artean emaitza onenak ematen dituztenak tanta formaduna eta eliptikoa dira.
Sekzio zirkularreko hegats batekin alderatuz, %36 eta %45-55-an murrizten da presio-galera hurrenez
hurren7. Formari dagokionean, aukera onena tanta formadun geometria izango litzateke.

4.irudia. Presio-galeraren simulazioa hegats geometria desberdinentzako. Ezkerrean zirkularra, erdian eliptikoa eta
eskuinean tanta formaduna.
Wang F, Zhang J, Wang S. Investigation on flow and heat transfer characteristics in rectangular channel with dropshaped pin fins (2012)
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Bi irizpideak kontuan hartuz, badirudi tanta formako hegatsak egokiak liratekeela LPBF bidez
fabrikatutako hegats eta plakadun bero trukagailu baterako.
Forma hau mantenduz bi hegats mota diseinatu dira, bakoitza bero trukagailu diseinu batentzako.
Lehena, hegats huts bat da (b) zeinak hodi funtzioa betetzen duen. Hegats mota honentzat ahalik eta
pareta estuena fabrikatzea izan da helburua, bero trukagailu osoaren masa murriztearren. Bigarrena,
hegats solidoa da (a), forma, tamaina eta kantitate desberdineko zuloekin, bero transferentzia azalera
handitzeko eta bero trukagailu osoaren masa murrizteko. Forma (zirkular, triangeluar eta hexagonal),
tamaina (1mm-tik 10mm-ra) eta kantitate (1-5) desberdineko zuloen konbinazioen artean gainazalazalera handiena gehitzen duen konfigurazioa (zulo gabeko hegats batekiko) aurkitu da.

5.irudia. Diseinatutako hegatsak. Ezkerrean hegats solido zuloduna eta eskuinean hegats hutsa.

3.2. Zati kritikoak
Hegatsak diseinatu ondoren, hauen kokapena aztertu da plakan. Alde batetik, fluxua turbulentua
izan ez dadin kokapen egoki bat bilatu da, hegatsak patroi triangeluar batean kokatuz. Bestalde,
fabrikagarritasunaren aldetik, plaken azpian, hegatsen arten, hautsaren gainean gelditzen den azalera
ahal den neurrian murriztea bilatu da. Hautsez eutsia bakarrik egonik, zati honek erortzeko arriskua
dauka prozesuan zehar. Hau ekiditeko, euskarri egiturak jar litezke, baina kasu honetan ez litzateke
posible izango, gero kentzeko ezinezkoak baitira.

6.irudia. Eutsitako azalera (urdinez) eta eutsi gabeko azalera (gorriz).

Azalera hau murrizteko ahalik eta hegats kantitate handia jarri da plakan, honez gain, bero trukatze
azalera handitzeko. Hau eginda ere, badirudi hegatsen arteko azalera handiegia dela beraz, 45º-ko
alakak gehitu dira hegatsen eta plakaren artean hautsez eutsia gelditzen den azalera murriztearren.
Diseinu mota bakoitzeko bero trukagailu zati bat diseinatu da, alde batetik aipatu den arazoa
aztertzeko eta bestalde pareta, plaka finen eta zati masikoagoen arteko loturak onak diren ikusteko
eta distortsiorik dagoen edo ez ikusteko.
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6. irudia: Fabrikatutako zati kritikoak.

3.3. Bero trukagailu osoa
Bero trukagailu osoa egiteko zati kritikoetan fabrikatu diren hegats geruzak errepikatu dira z
ardatzean 100x100x102,3-ko kubo bat sortuz. Bi bero trukagailuak plataforma desberdinetan
fabrikatu dira bietakoren batekin arazoren bat izanez gero bestean eraginik izan ez dezan.
4. Emaitzak
Bi bero trukagailuak elkarren arten konparatu dira pisua eta bolumen unitateko transferentzia
azalera (RA eta RB) kontuan hartuta.
Horrez gain, bibliografian aurkitutako bero trukagailu8 batekin konparatu dira garatutako
diseinuak. Bibliografiako bero trukagailuaren diseinu hau material eta prozesu berarekin fabrikatu da
eta hegats eta plakez osatuta dago. Ondorengo taulan erakusten dira lortutako emaitzak:
1. taula. Garatutako bero trukagailu diseinuen propietateak.
A

A

B

B

Pisua
(kg)
Tamaina
(mm3)
RA
(m2/m3)
RB
(m2/m3)

1,754

1,073

-

100x100x102,3

100x100x102,3

50x430x530

239,77

307,80

107,94

239,77

345,92

222,90
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5. Ondorioak
Lan honen bitartez bero trukagailuen diseinu kontzeptu berriak fabrikatzeko bideragarritasuna
aztertu da LPBF teknologia erabiliz. Horrela LPBF prozesuaren gaitasunen ezagutza areagotu da bero
trukagailuak osatzen dituzten egiturak fabrikatzeko eta aldi berean prozesuaren mugak ikusi dira
geometria konplexuak sortzeko.
Aztertu diren ezaugarri geometrikoen artean aipagarrienak pareta finak, airean gelditzen diren
zonaldeak edo azalerak (zeinak euskarri gabe fabrikagarriak izan daitezen bilatu da) eta geometria
ezberdineko sekziodun zulo horizontalak dira. Gainera barne egitura konplexu batetik hautsa
ateratzeko moduak aztertu dira. Puntu hauek guztiek bero trukagailua diseinatzerakoan duten
garrantzia ikusi da eta zer eragin duten diseinua garatzen den unean.
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Laburpena. Lan Honek bizikleta kasko bat diseinatzeko helburua dauka. Baita ere, produktu
guztien ziklo Bizitza analisia egingo da. openLCA programa erabiliz kaskoaren bizi zikloko fase
guztiak ezagutu eta kasko arrunt baten prozesuarekin alderaketa egingo da. Emaitzek polimero
biodegradagarriak (azido polilaktikoa (PLA), poli hidroxi butaratoa (PHB)) erabiltzearen onurak
frogatzen lagunduko dute. Kasko hau Bizitza errealean aplikatzeko xedearekin diseinatuko da eta
beraz UNEk ezarritako lege eta arauak bete beharko ditu.
1. Sarrera
Berotze globala da klima aldaketaren arrazoirik handiena eta planetak une honetan duen erronka
handiena. Beraz, politika aldaketak ematen ari dira, 2030erako karbono dioxido isurketak %45en
murrizteko eta 2050 urterako zerora murrizteko helburuarekin.
Poliestireno edo ABS bezalako polimero ezagunetako askok jatorri fosila dute. Propietate
mekaniko onak dituzte eta merkatuan oso erabiliak dira produkzio kostu merkea dutelako. Hala ere,
ekoiztu eta bizi ziklo bukaeran berotegi efektuko isuriak sortzen dira, ezin direlako birziklatu eta kasu
askotan zabortegietan edo erraustu egin behar dutelako. Egoera konpontzen hasteko aukera jarraian
eztabaidatuko da. Jarraian egoera konpontzen hasteko aukera eztabaidatuko da.
Jatorri biologikoa eta era berean biodegradagarriak diren polimeroak erabiltzea da egoera
hobetzeko aukera bat. Polimero hauen artean PHB aukeratu da lan hau burutzeko, dituen propietateak
eta biodegradagarritasunean oinarrituta. PHB 1925ean Maurice Lemoigek isolatu eta identifikatu
zuen lehen Polihidroalkanoatoa izan zen. [1-5].
Jatorriz, proiektu honen helburua produktua %100 material biodegradagarriekin diseinatzea da.
Hala ere produktuaren beharrizan mekanikoak kontutan izanik hori ezinezkoa izango da. Aukera bat,
jatorri fosileko materialekin biodegradagarriak tartekatzea da, hau da PLA eta PHB, EVA eta ABSrekin. Honela, erabilitako fosil jatorriko material kantitaea murriztu egingo da eta, beraz, ingurumen
inpaktuak gutxitzea espero da. Honez gain produktuaren bizi ziklo bukaera ere hobetzea espero da.
Diseinatzeko prototipo sinple bezala bizikletan ibiltzeko kaskoa aukeratu da. Diseinurako aukera
ezberdinak aztertu dira: A-material ezberdinak zilindrotxoetan tartekatzea edo eta B- kapa
ezberdinetan tartekatzea. Fosil jatorridun materialen artean PHB biodegradagarria tartekatuko da,
hartara konpostatze prozesu bat ezarriz bizi ziklo bukaeran PHB degradatuko da eta ondorioz beraz,
ABS eta EVA materialen berreskuratzea erraztu egiten da, birziklapenean bukatuz, zabortegian ez
ezik. Honela, ingurumen-inpaktuak gutxitzea lortuko da.
2. Metodologia
2.1. Materialen aukeraketa eta diseinu geometrikoa
Produktu honetarako materialen aukeraketa bere behar teknikoetara bideratu da batez ere. Hauek
dira :
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- Kolpearen aurkako erresistentziaren beharra
- Talka xurgatzeko beharra
- Eguzkiaren argiarekiko erresistentea
- Gatz-urarekiko erresistentea (izerdia)
- Ez xurgatzailea (ura)
- Ahalik eta arinen izateko beharra
Hori dela eta, materialak hautatzerakoan, hausturaren gogortasuna, Young-en modulua,
elastikotasun modulua eta konpresio-erresistentzia bezalako propietateak hartu behar dira kontuan,
beste parametro batzuen artean. Aukeratutako materialak hauek izan dira:
- Kasko arrunta: ABS eta EVA
- PLA kaskoa: PLA
- PHB interkalatua duen kaskoa: ABS, EVA eta PHB
Kaskoaren diseinua Solid Edge 2020 programarekin egin da..
2.2. Ingurugiro inpaktuen ebaluazioa, bizi ziklo analisi (BZA) bidez
Bizi zikloaren analisia honako arau hauen arabera egin da:
- ISO 14040: 2006 Ingurumen kudeaketa - Bizi zikloaren ebaluazioa - Printzipioak eta esparrua
(ISO 14040: 2006)
Arautegian BZA produktu batekin lotutako ingurumen alderdiak eta inpaktu potentzialak
zehazteko teknika bat bezala definitzen da: sistemaren sarrera eta irteera garrantzitsuen zerrenda
osatzea, horiekin lotutako ingurumen inpaktu potentzialak ebaluatzea eta hobekuntzak proposatzea.
Kasu honetan, openLCA kode irekiko softwarea, GreenDelta- k 1.10.3 bertsioan garatua eta
Ecoinvent datu basea 37 bertsioan erabili da .
Helburua izango da bizikleta kasko batek bere bizi zikloan sortzen dituen ingurugiro inpaktuak
kalkulatzea. Unitate funtzionala M tamaina duen bizikleta kaskoa izango da. Inpaktuak kalkulatzeko
metodoa Recipe 2016 Erdiko puntua ( E ) .

3. Emaitzak
Kaskoa diseinatzerakoan, PHB sartzeko bi modu hartu dira kontuan. Lehenengoa zilindro moduan
sartzea litzateke, eta bigarrenak, berriz, material elastikoa duten geruza alternatiboetan sartzea.
Zilindroaren metodoak muntatzean material gutxiago erabiltzearen abantaila ematen du eta, beraz,
azken kostua murrizten du. Hala ere, zailagoa da diseinatzea, fabrikazio prozesua konplexuagoa da
eta arrisku handiagoa du, materiala behar bezala banatu behar delako erabiltzailearen segurtasuna
bermatzeko.
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1. irudia. Kaskoaren diseinua 3D-tan.

2. irudia. Kaskoaren bizi ziklo bukaeraren.

Bizi zikloaren analisitik lortzen diren ingurumen inpaktuak hauek dira.
1.

Taula. Ingurumen inpaktuak.

Ingurumen inpaktuen kategoriak

Kasko arrunta

PLA kaskoa

Partikula finak

1.86E+00

2.62E-03

PHB
kaskoa
1.16E+00

Baliabide fosilen urritasuna

8.96E+02

5.64E-01

2.49E+02

kg oil eq

Ur gezako ekotoxikotasuna

2.07E+01

6.50E-02

2.58E+01

kg 1,4-DCB

Ur gezako eutrofizazioa

3.10E-01

6.49E-04

2.18E-01

kg P eq

Berotze globala
Gizakiarentzako toxikotasuna
(minbiziarekin erlazionatua)
Gizakiarentzako toxikotasuna

1.73E+03

1.73E+00

8.60E+02

kg CO2 eq

4.89E+03

6.01E+00

2.77E+03

kg 1,4-DCB

1.30E+05

2.26E+02

1.10E+05

kg 1,4-DCB

Erradiazio ionizatzailea

1.88E+02

3.12E-01

8.21E+01

kBq Co-60 eq

Lurraren erabilera

2.13E+01

2.14E-01

1.13E+01

m2a crop eq

Itsas ekotoxikotasuna

1.62E+05

2.93E+02

1.40E+05

kg 1,4-DCB
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Unitateak
kg PM2.5 eq

Itsas eutrofizazioa

4.66E-02

4.90E-04

2.13E-02

kg N eq

Baliabide mineralen urritasuna

1.80E+00

5.39E-03

2.03E+00

kg Cu eq

Ozonoa eratzea, Giza osasuna

4.04E+00

4.63E-03

1.51E+00

kg NOx eq

Ozonoa eratzea, Lurreko ekosistemak

4.28E+00

4.82E-03

1.54E+00

kg NOx eq

Ozono estratosferikoa agortzea

3.57E-04

6.21E-06

5.58E-04

kg CFC11 eq

Lurreko azidotzea

5.26E+00

6.70E-03

2.35E+00

kg SO2 eq

Lurreko ekotoxikotasuna

1.14E+03

1.98E+00

1.63E+03

kg 1,4-DCB

Uraren kontsumoa

2.74E+01

5.10E-02

-1.70E+02

m3

3,00E+02
2,50E+02
2,00E+02
1,50E+02
1,00E+02
5,00E+01
0,00E+00

Kasko arrunta

PLA kaskoa

PHB duen kaskoa

3. Irudia. Hiru diseinuen ingurumen inpaktuen grafikoa.

Orokorrean PLA kaskoak ematen ditu inpakturik onenak, hau da baxuenak. Hala ere, kasu ideala
litzateke hau, beraz errealitaterako aplikaezina, produktuak behar dituen propietateak asetzen ez
dituelako.
Beste bi aukerak aztertuz, gure diseinua (PHB tartekatua duen kaskoa) ingurmenarekiko hobea da
kategoria guztietan, ur gezako ekotoxikotasuna kategorian izan ezik. Hau PHB polimeroa sortzeko
prozesuak eragindakoa da. Ekoizpena optimizatzen doan einean eta material hauen erabilpena
handituz, inpaktuak ere gutxituz joango dira. Nabarmentzeko puntu positiboak baliabide fosilak ,
lurraren erabilera, erradiazio ionizatzaileak eta ozonoak gizakien osasunean eta lurreko ekosistemetan
duten eragina izango lirateke. Inpaktu guzti hauek txikitu egiten baitira diseinu berriaren kasuan.
4. Ondorioak
Diseinu berriak egiterako orduan, ingurumen inpaktuen neurketak ere aplikatu beharko lirateke.
Honetarako bizi zikloaren analisia egokia da eta OpenLCA software librean burutu daiteke, lan
honetan ikus daitekeen moduan.
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Diseinu berrietan petroliotik eratorritako plastikoak, baliabide berriztagarrietatik eta
bidegradagarriak direnekin ordezkatzea aukera on bat da. Kasko baten kasuan bidegradagarria
izatearen aukerak, materialen berrerabilpena erraztuko luke, behin PHB kapa desintegratzean,
gainontzeko materialak aske geratuko baitira. Guzti hau bizi ziklo analisian txertatuz, baliabide
fosilak,lurraren erabilera, erradiazio ionizatzaileak eta ozonoak gizakien osasunean eta lurreko
ekosistemetan duten eragina gutxitzen dutela ikusi da.
Azterketa hau, beste edozein produkturen diseinura zabaldu daiteke, ingeniaritza mailako
produktuetara baita ere.
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1. Sarrera
Gaur egun, kartilagoaren lesio asko sortzen dira eta konpontzea oso zaila izaten da ez delako gai
bere kabuz osatzeko, nahiz eta zenbait teknika kirurgiko zein ez-kirurgiko existitu. Kartilagoa ehun
biskoelastikoa da eta bere funtzio nagusia gainazalen gainkarga arintzea eta hezurren gainazalen
desplazamendua mugimenduaren bitartez ahalbidetzea da. Bere birsorkuntzan zehar, ehun
fibrokartilagoa sortzen da non berezko ehunarengandik desberdintzen den bai ezaugarri mekaniko
zein biologikoetan.1 Ondorioz, ehun-ingeniaritza fokuratze alternatibo eta erakargarria da
kartilagoaren tratamendurako, berezko ehunaren ezaugarri funtzional zein biologikoak imitatzen
baititu. Zelula eta biomaterial egokiak aukeratzen eta scaffold egokiak diseinatzen datza.
Kartilagoaren birsorkuntza behar bezala gauzatzeko, material hauek ezaugarri mekaniko eta
biologiko egokiak bete behar dituzte. Biomaterial asko existitzen dira kartilagoa birsortu ahal izateko,
hala nola, alginatoa, gelatina, kolagenoa, azido hialuronikoa etab. Guztiek matrize extrazelularraren
(Extracellular matrix, ECM) antzeko egitura daukate eta zelulen hazkuntzarako 3D egiturazko
euskarri bezala jokatzen dute. Gehien ikertutako hidrogelen artean alginatoa aurkitzen da,
kartilagoaren aplikaziorako ezaugarri aproposak dituelako.1–3 Alginatoa Brown algae deituriko
itsasoko algatik eratorritako polimero natural eta hidrofilikoa da β-D-azido manuronikoz (M) eta αL-azido guluronikoz (G) osatuta dagoena. Bere konposizio kimikoa jatorriaren araberakoa da, izan
ere, pisu molekularra eta M eta G-ren arteko proportzioa zein konfigurazioa aldatuz doa alga
espeziearen eta uzta-tokiaren arabera.4–9 M monomeroak malgutasuna ematen dion bitartean, G
monomeroak zurruntasuna ematen dio egiturari.1,3,6,8 Horregatik, oso garrantzitsua da alginatoaren
konposizio kimikoa zehaztasun handiz aztertzea bere ezaugarri mekaniko zein biologikoak kontrolatu
ahal izateko. Alginatoa gai da erretikulazio ionikoaren bitartez hidrogel bat sortzeko; katioi dibalente
(Ca2+) batek alginatoaren G-blokeko azido karboxiliko (COO-) taldeekin erreakzionatzen du non
hidrogel bat sortzen den ura absorbatzeko gaitasun handia, izaera biguna eta egitura porotsua duena,
hots, nutriente eta oxigenoaren difusioa ahalbidetuz eta zelulen proliferazioa bermatuz.1,5,6,8–10
Gainera, alginatoa degradagarria eta biokonpatiblea da baita oso moldakorra ere, 3D bioinprimatzeaplikaziorako hautagai ezin hobea bihurtzen duena.2,3,5
Ikerketa honetan alginatoaren propietate intrintsikoek estrusio-prozesuan zehar beraien
inprimagarritasunean duten eragina aztertuko da. Inprimagarritasuna propietate fisiko-kimikoek
determinatzen dute, beraz, ezinbestekoa da propietate biskoelastiko eta mekanikoen kontrol zehatza
burutzea zehaztasun eta bereizmen handiko egiturak lortu ahal izateko. Pisu molekularrak eta
kontzentrazioak alginatoen biskositateta determinatuko dute eta ondorioz, inprimatze-prozesuan
hidrogelak jariatzeko izango duen gaitasuna baita egituraren egonkortasuna inprimatu ostean ere. G
eta M proportzioak erretikulazio-baldintzetan eragingo du baita propietate mekanikoetan, hanturan
eta scaffold-en degradazioan, zeinak aldatuko diren erretikulazio-dentsitatearen arabera. Porositateari
dagokionez, nutrienteen difusioa determinatuko du, zelulen hazkuntzarako nahitaezkoa.
Laburbilduz, alginato mota desberdinen propietate mekaniko zein erreologikoak aztertuko dira
ikerlan honetan 3D bioinprimatze-aplikazioan biotinta gisa erabiliko den hidrogel aproposena
aukeratu eta identifikatzeko helburuarekin.
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2. Zati experimentala
2.1 Materiala
1. taula. GPC eta 1H-NMR-ren bidez lortutako datuak alginato bakoitzarentzat.
1

GPC
Sodio
alginatoa

Alga espeziea

H-NMR

Izendapena
Mn (kDa)

Mw (kDa)

DMW

M (%)

G (%)

M/G

A2033

Macrocystis
pyrifera

LoG494,7

249,1

494,7

1,986

65,8

34,2

1,924

W201502

Macrocystis
pyrifera

LoG187,3

67,1

187,3

2,792

59,4

40,6

1,463

180947

Ezezaguna

InG252,9

91,0

252,9

2,778

49,2

50,8

0,968

71238

Laminaria
Hyperborea

HiG426,8

185,9

426,8

2,297

39,6

60,4

0,656

2.2 Hidrogelen prestakuntza eta erretikulazio metodoa
Sodio alginato disoluzioak ur destilatuarekin prestatu ziren % 2-8 (w/w)-ko kontzentrazioan eta
alginato-gelak CaCl2 bainu batean urperatuz erretikulatu ziren kontzentrazio desberdinetan (50, 100,
150 mM) 24 orduz.
2.3 Karakterizazio erreologikoa
Fluxu-kurba esperimentuak egin ziren alginato bakoitzaren biskositatea neurtzeko kontzentrazio
desberdinetan (2-8 % w/w) eta hiru tenperatura desberdinetan (23, 30, 37 ºC) plater paralelodun
(aluminiozkoa, 20 mm, Gap=1 mm) HAAKE MARS III reometroa erabiliz. Aplikatutako zizailaabiadura 0,1-tik 1000 s-1-ra bitartekoa izan zen.
2.4 Karakterizazio biskoelastikoa eta mekanikoa
Esperimentu dinamikoak egin ziren alginato gel-en erretikulazio dentsitatea (Mc) determinatzeko.
Denbora 0-300 s bitartean, 1 Hz-ko maiztasuna eta % 0,01-eko deformazioa aplikatuz (zona
biskoelastiko linealean), plater paralelodun (zerradun aluminiozkoa, 20 mm, Fn=2 edo 5 N) HAAKE
MARS III reometroa erabiliz.
Alginato gel-en propietate mekanikoak konpresio bidez neurtu ziren makina unibertsala (MTS
InsightTM) erabiliz. 0,01 N-ko prekarga ezarri zen eta % 75-ko deformazioraino deformatu ziren
laginak 1 mm/min-ko abiadurarekin. Modulua kalkulatzeko % 10-ko deformazioari zegokion balioa
aukeratu zen kurbek portaera ez-lineala baitzuten.
2.5 Scaffold-en fabrikazioa
0,84x30x30 mm-tako scaffold-ak geruzaz geruza (4 geruza) fabrikatu ziren BIO V1 3D
bioinprimagailua (REGEMAT 3D, Granada, Espainia) erabiliz eta 27 G-ko ahoa erabiliz. Inprimatu
ostean, scaffold-ak 100 mM-ko CaCl2 disoluzioan murgildu ziren 24 orduz.
2.6 Inprimagarritasun azterketa
Scaffold-en inprimagarritasuna materialen propietateetan oinarrituz determinatu zen. Scaffold-en
3D azterketa burutu zen beraien inprimagarritasuna aztertzeko; filamentuaren zabalera eta poroaren
azalera zein perimetroa neurtu ziren NIS-elements (Nikon Instruments Inc.) software-a erabiliz
egiturak CaCl2 disoluzioan erretikulatu ostean. Poroen tamaina fabrikatutako balio teorikoekin
konparatu zen.
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3. Emaitzak
3.1 Karakterizazio erreologikoa
Taulan agertzen diren K eta n balioak Ostwald-de Waele ekuazioa (1 ekuazioa) erabiliz kalkulatu
ziren non τ zizaila-esfortzua den, 𝛾̇ zizaila-abiadura, K fluxu-konsistentzia indizea eta n fluxuaren
portaera-indizea.
𝜏 = 𝐾𝛾̇ 𝑛 .

(1)

Biskositate Newtondarra Carreau-Yasuda eredua (2 ekuazioa) erabiliz kalkulatu zen non η
biskositatea, ƞ∞ biskositatea infinitua, τ fluidoaren erlaxazio denbora, 𝛾̇ zizaila-abiadura, n fluxuindizea eta a parametro osagarria diren.
ƞ = ƞ∞ +

(ƞ0 − ƞ∞ )
1−𝑛

.

(2)

[1+(𝜏𝛾̇ )𝑎 ] 𝑎

2. taulan adierazten den moduan, bai K eta bai η0 handituz doaz pisu molekularrarekin, izan ere,
zenbat eta luzeagoak kate polimerikoak orduan eta espazio gutxiago daukate disoluzioan zehar
mugitzeko eta gainera, kate polimerikoak bata bestearekin elkartzen dira lotura fisikoak sortuz, bata
bestearengandik gertuago daudelako. Alginato guztiek portaera pseudoplastikoa erakusten dute n < 1
delako (zelulen heriotza ekidituz) eta azken hau txikituz doa pisu molekularrarekin, hots, portaera
pseudoplastikoa handituz doa pisu molekularrarekin. Laburbilduz, pisu molekularrak determinatzen
du biskositatea eta emaitzak ikusita, LoG494.7 eta HiG426.8 alginato disoluzioak izango lirateke
egokienak 3D bioinprimatzerako, fluxu konstantea eta filamentu uniformea sortuko baitute duten
biskositate altuarengatik.
2. taula. Ostwald-de Waele parametroak eta biskositate Newtondarra sodio alginato guztientzat % 4 (w/w)-ko
kontzentrazioan hiru tenperatura desberdinetan.

Sodio
alginatoa

LoG187,3

InG252,9

HiG426,8

LoG494,7

T (°C)

K (Pas)

n

Ƞ0 (Pas)

23

0,341 ± 0,085

0,911 ± 0,005

0,279± 0,141

30

0,273 ± 0,011

0,922 ± 0,005

0,199 ± 0,003

37

0,270 ± 0,015

0,923 ± 0,004

0,195 ± 0,007

23

1,054 ± 0,151

0,812 ± 0,016

0,413± 0,023

30

1,275 ± 0,094

0,789 ± 0,007

0,471 ± 0,012

37

1,053 ± 0,087

0,808 ± 0,009

0,410 ± 0,017

23

172,01 ± 56,479

0,235 ± 0,084

12,978 ± 0,398

30

199,043 ± 12,883

0,186 ± 0,014

11,309 ± 0,128

37

160,093 ± 54,449

0,247 ± 0,082

11,890 ± 0,538

23

286,757 ± 16,624

0,199 ± 0,010

76,354 ± 2,609

30

296,31 ± 53,906

0,198 ± 0,051

67,611 ± 2,646

37

280,723 ± 40,343

0,201 ± 0,040

61,747 ± 3,481
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3.2 Karakterizazio biskoelastikoa eta mekanikoa
Alginato gel desberdinen erretikulazio-dentsitatea (Mc) esperimentu dinamikoen bidez
determinatu zen honako ekuazio hau (3 ekuazioa) aplikatuz:
𝜌𝑅𝑇
𝐺= 𝑀
(3)
𝑐

non ρ polimero kontzentrazioa den, R gas konstante molarra, T tenperatura eta Mc erretikulazio
puntuen arteko pisu molekularra. Orokorrean, erretikulazio-dentsitatea handituz doa alginatoaren G
portzentaiarekin batera (ikus 3.taula), alabaina LoG494,7 alginatoaren biskositatea hain handia da,
biltegiratze modulu G’ oso handia lortzen dela.
Alginato desberdinen modulua konpresio esperimentuen bitartez neurtu zen, % 10-ko
deformazioari zegokion tentsio indarra aukeratuz, izan ere, portaera ez-lineala erakutsi zuten. 3.taulan
adierazten den moduan, % 10-ko modulua handitzen doa alginatoaren G portzentaiarekin batera.
Ondorioztatu daiteke M/G erlazioak eragina daukala erretikulazio-dentsitatean gel zurrunagoak
lortuz M/G erlazio baxuenetan. Laburbilduz, HiG426,8 alginatoa izango litzateke hoberena propietate
mekanikoen ikuspuntutik, izan ere, inprimatu eta gero beraren egitura mantentzeko gai izango
litzateke, modulu altuenak dituelako.
3. taula. Alginato bakoitzaren moduluen balioak %10-ko deformazioan, biltegiratze modulua G’ eta Mc balioak % 4
(w/w)-ko kontzentrazioan eta 100 mM CaCl2-rekin.

Sodio
alginatoa

Mw (kDa)

G (%)

Modulua % 10
(kPa)

Biltegiratze
modulua G’ (kPa)

Mc x 103
(g/mol)

LoG494,7

494,7

34,2

12,9 ± 5

74,9 ± 12,9

1,3

LoG187,3

187,3

40,6

15 ± 2,3

38,7 ± 10,5

2,5

InG252,9

252,9

50,8

27,8 ± 4

53,2 ± 8,7

1,8

HiG426,8

426,8

60,4

31 ± 6,2

151,4 ± 13,5

0,6

3.3 Hidrogelaren optimizazioa
Hidrogelaren optimizazioa burutzeko, alginato-kontzentrazioak eta CaCl2 kontzentrazioak gelaren propietateetan zuten eragina aztertu zen. 4. taulan adierazten den moduan, alginatokontzentrazioak eragin handia dauka biskositatean. Bai K eta bai η0 handitu egiten dira
kontzentrazioarekin, izan ere, polimero kate-kopurua igo egiten da, ondorioz, espazio gutxiago
daukate disoluzioan mugitzeko, biskositatea handituz (joera hau nabarmenago da pisu molekular
altuko disoluzioetan). n, berriz txikituz doa, batez ere pisu molekular handiko alginatoetan, portaera
pseudoplastiko nabarmenagoa lortuz kontzentrazio handietan.
4. taula. Ostwald-de Waele parametroak eta biskositate Newtondarra sodio alginato-kontzentrazio desberdinentzat eta
23 ºC-tan.
Sodio
alginatoa
LoG187.3

InG252.9
HiG426.8

Kontzentrazioa
(% w/w)
4
6
8
4
6
8
4

K (Pas)

n

ƞ0 (Pas)

0,341 ± 0,085

0,911 ± 0,005

1,042 ± 0,057
3,521 ± 0,491
1,054 ± 0,151

0,859 ± 0,007
0,742 ± 0,032
0,812 ± 0,016

12,117 ± 4,121
38,997 ± 3,056
172,01 ± 56,479

0,587 ± 0,072
0,461 ± 0,007
0,235 ± 0,084

0,279 ± 0,141
0,668 ± 0,069
1,416 ± 0,086
0,413 ± 0,023
1,835 ± 0,085
5,024 ± 0,426
12,978 ± 0,398
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LoG494.7

6
7
2
4

324,01 ± 61,408 0,2502 ± 0,042
524,147 ± 39,149 0,185 ± 0,020
10,026 ± 0,027
0,545 ± 0,002
286,757 ± 16,624 0,199 ± 0,010

5

341,65 ± 73,415

0,244 ± 0,055

58,884 ± 2,526
93,025 ± 2,873
2,652 ± 0,197
76,353 ± 2,609
146,394 ± 11,981

Propietate mekanikoetan ere kontzentrazioak eragin handia dauka (ikus 5. Taula). Zenbat eta
alginato-kontzentrazioa handiagoa izan, orduan eta % 10-ko modulu eta biltegiratze modulu G’
handiagoa lortzen dira. Hala ere, kate polimeriko gehiagoren presentzian Ca2+ ioiek erretikulatzen
jarraitzen ez dutela ondorioztatu daiteke, izan ere, alginato bakoitzaren erretikulazio-dentsitatea (Mc)
oso antzekoa da kontzentrazio guztietan.
5. taula. Alginato bakoitzaren moduluen balioak % 10-ko deformazioan, biltegiratze modulua G’ eta Mc balioak
kontzentrazio desberdinetan eta 100 mM CaCl2-rekin.
Sodio
alginatoa

Mw
(kDa)

G (%)

LoG494,7

494,7

34,2

LoG187,3

187,3

40,6

InG252,9

252,9

50,8

HiG426,8

426,8

60,4

Kontzentrazioa
(% w/w)
2
4
5
4
6
8
4
6
8
4
6
7

Modulua
%10 (kPa)
8,1 ± 4,7
12,9 ± 5
24,8 ± 6,9
15 ± 2,3
22,6 ± 2,3
31 ± 5,8
27,8 ± 4
32,7 ± 9,2
49,1 ± 6,7
31 ± 6,2
55,4 ± 6,5
59,9 ± 6,1

Biltegiratze modulua G’
(kPa)

Mc x 103
(g/mol)

35,3 ± 3,7
74,9 ± 12,9
85,3 ± 3,3
38,7 ± 10,5
57,8 ± 4,2
74,6 ± 3,9
53,2 ± 8,7
127,2 ± 13,1
128,1 ± 4,5
151,4 ± 13,5
260,4 ± 24,1
295,1 ± 41,3

1,4
1,3
1,4
2,5
2,6
2,6
1,8
1,2
1,5
0,6
0,6
0,6

6. taulan adierazten den bezala, CaCl2 kontzentrazioak eragin handia dauka alginato gel-en
moduluan, izan ere, zenbat eta CaCl2 kontzentrazio handiagoa izan orduan eta Ca2+ ioi gehiago
egongo dira disoluzioan, beraz, erretikulazio gehiago emango da, modulua handituz eta ondorioz
baita erretikulazio-dentsitatea (Mc) ere.
6. taula. Moduluen balioak % 10-ko deformazioan, biltegiratze modulua G’ eta Mc balioak alginato zein CaCl2
kontzentrazio desberdinetan HiG426,8 alginatoarentzat.
Kontzentrazioa
(% w/w)
4

6

7

CaCl2
(mM)
50
100
150
50
100
150
50
100
150

Modulua
%10 (kPa)
22,2 ± 2,8
31 ± 6,2
40,8 ± 4,9
30,6 ± 2,3
55,4 ± 6,5
69,6 ± 4
34,4 ± 4
59,9 ± 6,1
81,4 ± 8,9

362

Biltegiratze
modulua G’ (kPa)
139,7 ± 14,2
151,4 ± 13,5
229,3 ± 23,5
165,6 ± 11,2
260,4 ± 24,1
323,7 ± 19,8
148,8 ± 16
295,1 ± 41,3
288,9 ± 27,3

Mc x 103
(g/mol)
0,7
0,6
0,4
0,9
0,6
0,5
1,2
0,6
0,6

Laburbilduz, hidrogelaren azken propietateak alginato eta CaCl2 kontzentrazioaren bitartez
modulatu daitezke. Kontzentrazio altuetan filamentu uniforme eta konstantea lortuko da baita gel
egonkor eta zurruna inprimatu ondoren. Hala ere, parametro guztia hauek zelulen biabilitatea
bermatuz kontsideratu behar dira.
3.4 Inprimagarritasun azterketa
1. irudian adierazten den bezala, LoG187,3 alginatoa ez da inprimagarria ez delako scaffold bat
lortzen, izan ere, duen biskositate txikiaren ondorioz, ez da gai bere forma mantentzeko. InG252,9
alginatoaren inprimagarritasuna nahiko eskasa da, puskatutako filamentuak eta poro irregularrak
lortzen direlarik. LoG494,7 alginatoarekin poro erregularrak lortzen dira baina hain G edukin baxua
dauka, ez duela asko erretikulatzen eta ondorioz, egitura bigunak eta oso toleskorrak lortzen dira.
Bukatzeko, HiG426,8 alginatoarekin egitura oso uniformeak lortzen dira duen biskositate eta G edukin
altuen ondorioz. Inprimagarritasun hobea lortzen da % 6-ko kontzentrazioarekin biskositate altuagoa
duelako.

1. irudia. Inprimatutako alginatozko scaffold desberdinak 100 mM-ko CaCl2 disoluzioan erretikulatu eta gero (27 G-ko
ahoa).

7. taulan adierazten den moduan, scaffold-aren dimentsio teorikoetan oinarrituz gero (25 mm2 eta
20 mm), % 6-ko HiG426,8 alginatoak izango luke inprimagarritasun hoberenea gehien hurbiltzen baita
balio teorikoetara. Ondoren, alginato beraren % 4-ko lagina izango litzateke inprimagarritasun
hoberena erakutsiko lukeena eta azkenik, LoG494,7 alginatoak, izan ere, asko uzkurtzen da G edukin
oso baxua duelako. InG252,9 alginatoaren kasuan, emaitzak ez dira oso adierazgarriak puskatutako
poro irregularrak lortzen baitira. Joera berdina gertatzen da filamentu zabalerarekin (Dexp), HiG426,8
gutxien uzkurtzen den alginatoa izanik eta LoG494,7 gehien uzkurtzen dena.
7. taula. Inprimagarritasun parametroak erretikulatutako alginato scaffold-entzat .

Alginatoa
LoG187,3
InG252,9
HiG426,8
LoG494,7

Kontzentrazioa
% (w/w)
4
4
4
6
4

Poroen
Dexp (mm) perimetroa
(mm)
Ez inprimagarria
0,80 ± 0,04
0,57 ± 0,04
0,62 ± 0,02
0,45 ± 0,02
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10,74 ± 0,20
11,38 ± 0,55
12,00 ± 0,11
9,86 ± 0,13

Poroen
azalera
(mm2)
8,08 ± 0,37
9,36 ± 0,92
10,75 ± 0,27
6,97 ± 0,19

4. Ondorioak
Oso garrantzitsua da alginatoaren mikroegitura zehaztasun handiz aztertzea, izan ere, eragin
handia dauka bere propietate fisiko-kimikoetan eta ondorioz, inprimagarritasunean. Pisu
molekularrak alginatoaren biskositateta determinatuko du, propietate oso garrantzitsua inprimatzeprozesurako eta G/M erlazioak erretikulazio-baldintzak determinatuko ditu, egituren egonkortasuna
eta propietate mekanikoak, alegia. Guzti hau kontuan izanik eta emaitzetan oinarrituz, HiG426,8
alginatoa izango litzateke hautagai egokiena 3D bioinprimatze-aplikazioan biotinta bezala
erabiltzeko.

5. Bibliografia
1. Farokhi, M.; Shariatzadeh, F. J.; Solouk, A.; Mirzadeh, H. Alginate Based Scaffolds for
Cartilage Tissue Engineering: A Review. International Journal of Polymeric Materials and
Polymeric Biomaterials (2020), 69 (4), 230–247.
2. Rastogi, P.; Kandasubramanian, B. Review of Alginate-Based Hydrogel Bioprinting for
Application in Tissue Engineering. Biofabrication (2019), 11 (4), 042001.
3. Bidarra, S. J.; Barrias, C. C.; Granja, P. L. Injectable Alginate Hydrogels for Cell Delivery in
TissueEngineering. Acta Biomaterialia (2014), 10 (4), 1646–1662.
4. Eftekhari, A.; Maleki Dizaj, S.; Sharifi, S.; Salatin, S.; Rahbar Saadat, Y.; Zununi Vahed, S.;
Samiei, M.; Ardalan, M.; Rameshrad, M.; Ahmadian, E.; Cucchiarini, M. The Use of Nanomaterials
in Tissue Engineering for Cartilage Regeneration; Current Approaches and Future Perspectives.
IJMS (2020), 21 (2), 536.
5. Hernández-González, A. C.; Téllez-Jurado, L.; Rodríguez-Lorenzo, L. M. Alginate Hydrogels
for Bone Tissue Engineering, from Injectables to Bioprinting: A Review. Carbohydrate Polymers
(2020), 229, 115514.
6. Suarez-Arnedo, A.; Sarmiento, P.; Cruz, J. C.; Munoz-Camargo, C.; Salcedo, F.; Groot, H.;
Narvaez, D. M. 3D Alginate Hydrogels with Controlled Mechanical Properties for Mammalian Cell
Encapsulation. In 2018 IX International Seminar of Biomedical Engineering (SIB); IEEE: Bogota,
(2018); pp 1–5.
7. Stokke, B. T.; Draget, K. I.; Smidsrød, O.; Yuguchi, Y.; Urakawa, H.; Kajiwara, K. Small-Angle
X-Ray Scattering and Rheological Characterization of Alginate Gels. 1. Ca−Alginate Gels.
Macromolecules (2000), 33 (5), 1853–1863.
8. Enobakhare, B.; Bader, D. L.; Lee, D. A. Concentration and M/G Ratio Influence the
Physiochemical and Mechanical Properties of Alginate Constructs for Tissue Engineering. Journal
of Applied Biomaterials and Biomechanics (2006), 4 (2), 87–96.
9. Manojlovic, V.; Djonlagic, J.; Obradovic, B.; Nedovic, V.; Bugarski, B. Immobilization of Cells
by Electrostatic Droplet Generation: A Model System for Potential Application in Medicine. Int J
Nanomedicine (2006), 1 (2), 163–171.
10. Schuldt, U.; Woehlecke, H.; Lerche, D. Characterization of Mechanical Parameters of
Microbeads by Means of Analytical Centrifugation. Food Hydrocolloids (2019), 86, 201–209.

364

Botikaz betetako hidrogelen 3D inprimaketa: Arazoaren azterketa
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Laburpena. Hidrogelak 3D inprimaketa erabiliz prozesatzeko ahalmenak interes haundia sortu du
osasun arlo ezberdinetan. Horrela, inprimatutako farmakoak sortzeko hidrogelak erabiltzea proposatu
da. Hala ere, ehun-ingeniaritzako aplikazioetan ez bezala, botikak inprimatzeko prozesu osoan
kontrol zehatzagoa behar da. Lan honetan, materialaren eta prozesuaren alderdi erreologikoak
erabiltzen ditugu, inprimatutako botikak lortzeko behar diren inprimatze-baldintzak ezartzeko.
Horretarako botikekin nahastutako hidrogelak erabili ditugu eta beraien propietateak fluxuan eta
biskoelastikotasunean aztertu ditugu.
1. Sarrera
Hidrogelen garapenak bioteknologia zein osasun alorretan interes handia sortu du azken urteetan.
Izan ere, aplikazio terapeutiko askoren eskakizunak betetzen dituzte hidrogelek, beraien biobateratze
eta biodegradagarritasun ezaugarriak direla eta. Horiez gain, beraien propietate mekanikoak
organismoan aurkitu daitezkeen uhinen antzekoak izateko diseinatu daitezke, beraien egitura
kimikoki zein fisikoki eraldatuz. Uhin-teknologiaz gain, hidrogelak dituzten propietate hauek osasun
alorrean interesgarriak izan daitezkeen beste esparru batzuetara hedatu dira hidrogelak. Esaterako,
botika berrien garapenean hidrogelak erabiltzen hasi dira osasun-pertsonalizatuaren paradigma
berriari aurre egiteko. Kontzeptu berri honen arabera, pertsona bakoitzak behar duen botika edo
botika konbinazioa produzitu beharko litzateke. Helburu hau lortzeko material egokiak eta fabrikazio
teknikak modu sinergikoan bateratu behar dira, botikak lekuan eta momentuan ekoiztu ahal izateko.
Azkenaldian 3 dimentsiotan inprimatutako farmakoak sortzeko hidrogelak erabiltzea proposatu da.1
3D inpresio teknikak osagai aktibo ezberdinen nahasketa ahalbidetzen du, beraien izaera kimiko
eta farmakologikoa zein den ere, botikaren barruan osagai bakoitza kokapen ezberdinetan jartzeko
ahalmena baitu teknika honek. Hala ere, ehun-ingeniaritzako aplikazioetan ez bezala, botikak
inprimatzeko prozesu osoan kontrol zehatzagoa behar da, gai aktiboaren azken kontzentrazioa
espazio-bereizmenaren araberakoa baita.
Lan honetan, materialaren eta prozesuaren alderdi erreologikoak erabiltzen ditugu, inprimatutako
botikak lortzeko behar diren inprimatze-baldintzak ezartzeko. Inprimatze-baldintzak inpresio
motaren araberakoak dira. Gure kasuan, airez lagundutako estrusio inprimaketa erabili dugu.
Teknologia honetan, materiala inpresio hodi batetik atera behar da eta ondoren nahi den forma lortzen
da geruzaz geruza, materiala modu egokian egonkortuz. Bi baldintza hauek, fluxua eta egonkortzea,
materialaren propietate biskoelastikoekin lotuta daude.2,3 Lan honetan, botikekin nahastutako
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hidrogelak erabili ditugu eta beraien propietateak fluxuan eta biskoelastikotasunean aztertu ditugu.
Gainera, prozesua hobetzeko zenbait aukera proposatuko dira.
2. Atal esperimentala
Botikaz betetako hidrogelak lortzeko karboximetil zelulosa (CMC), polietilenglikola eta
glizelorola urarekin nahastuz lortu ziren, 1. taulan ikusten diren proportzioetan. Hidrogelak botika
modelo batekin bete ziren, Atenolol-arekin, hain zuzen.
1. taula. Lortutako hidrogel ezberdinen konposizioa.
Osagaien kontzentrazioa (% pisuan)
Lagina
CMC

Glizerola

Ura

Atenolol

1

12,5

82,5

5

-

2

12,5

80,5

5

2

3

12,5

70

5

12,5

Materialen ezberdintasun nagusia Atenolol kopuruan dago. 2. laginean botikaren kontzentrazioa
disolbagarritasun mugatik behera dago, hau da, botika hidrogelan disolbatuta dago. 3. laginean aldiz,
materiala muga horretatik gora dago eta hortaz, materiala sakabanatuta dago.
Hidrogelaren egituran, osagaiek gel fisikoak sortzen dituzte, hau da, molekulen artean ez dira
lotura kobalenterik sortzen, hidrogeno loturak baizik. Hidrogeno lotura hauek modu azkar eta itzulkor
batean sortu eta desegin daitezke, hidrogelaren erantzun erreologikoa aldatuz. Materialaren egitura
hidrogeno lotura emaile eta hidrogeno lotura hartzaileak tartekatuz sortzen da, 1. irudian ikusten den
modura.

1. irudia. Gel fisikoen sorreraren adierazpen eskematikoa.

Lortutako materialen azterketa erreologikoak Anton Paar MC 101 Tortsio-erreometro batean lortu
ziren xafla paraleloak erabiliz, bai fluxu jarraian bai fluxu oszilatzailean eginez. Botikaz betetako
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hidrogelen 3D inprimaketa 3D-Bioplotter (Developer Series, EnvisionTEC) inprimagailua erabiliz
egin ziren eta irteeraren diametroa 0.4 milimetrokoa izan zen.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Hidrogelen azterketa erreologikoa
Botikaz betetako hidrogelen inprimagarritasuna ulertzeko, materialen azterketa erreologikoa egin
zen modu ezberdinetan. Prozesaketa teknikaren arabera, materiala kapilare batetik isuri egin behar da
eta horretarako hidrogelaren egitura desegin behar da materialaren fluxua ahalbidetzeko.4 Portaera
hau materialari deformazio ekorketak eginez aztertu zen (2.irudia).

Deformazio ekorketa
100000
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G'' 1. LAGINA
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G'' 3. LAGINA

10
0,01

0,1

1

10

100

Deformazioa [%]

2. irudia. Deformazio ekorketa ikertutako hiru laginentzako. Lehenengoa botika gabekoa, bigarrena Atenolol
kontzentrazio baxukoa eta hirugarrena kontzentrazio handikoa izanda.

Ikusi daitekeen bezala, materialek portaera lineala erakusten dute deformazio balio txikietan, non
elastikotasun modulua (G’) likatasun modulua (G’’) baino altuagoa den. Hortaz, materialek solido
biskoelastikoen portaera erakusten dute. Gainera, botika gehitzean, materialaren modulua
nabarmenki igotzen da. Deformazio altuetan (%100), ordea, G’’-a G’ baino haundiagoa izaten da;
hau da, likido moduko izatera erakusten du materialak. Portaera aldaketa honek, materialaren
inprimatzea ahalbidetzen du, deformazio hauek baitira inprimatze hodiaren barruan ematen direnak.
Portaera hau botikaz betetako zein bete gabeko hidrogeletan ematen da.
Behin materialaren fluxua aztertuta, materialak inprimatutako forma mantentzeko duen ahalmena
aztertu zen. Prozesu honek bi aldagai nagusi ditu: hidrogelaren berezko propietate biskoelastikoak
eta hidrogela sortzeko behar den denbora. Horretarako bi azterketa erreologiko ezberdin egin ziren.
Materialaren biskoelastikotasuna aztertzeko maiztasun ekorketak egin ziren 25 ºC-tan (3. irudia).
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Maiztasun ekorketa
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3. irudia. Maiztasun ekorketa.

Hidrogelek portaera nagusiki solidoa (G’>G’’) erakusten dute maiztasun guztietan. Emaitza hauek
bat datoz gel fisiko baten portaerarekin. Atenolol kopuruaren eragina aztertuz, disolbagarritasun
limitetik behera, elastikotasun txikiko solido bezala portatzen da, eta material txuritik (bete gabeko
materialetik) ez da asko aldentzen. 3. lagina aldiz, portaera solido nabarmena aurkezten du, izan ere,
Atenolol partikula solidoek bigarren egitura bat sortzen dute, horrela hidrogelaren egitura trinkotuz.
Ezberdintasun hauek inprimatutako pilulen portaerarekin lotu daitezke, 3.2 atalean ikusiko den
moduan.
Prozesaketa teknikaren ezaugarriak kontuan hartzen baditugu, materialaren egitura desegin behar
da inpresio pitatik atera dadin, 2. irudian ikusi den bezala. Behin pitatik ateratzen denean, hidrogela
bere egitura berreskuratu behar du hiru dimentsiotako forma osatzeko. Hortaz, hidrogelen
formazioaren zinetika aztertu zen, denbora-deformazio ekorketen bitartez. Esperimentu hauen
emaitzak 4. irudian ikusi daitezke.

Denbora profila
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4. irudia. Laginen denbora profila. Materialaren egituraren berreskuraketa ikusi daiteke denboraren arabera.

Esperimentu hauek hiru zati dituzte. Lehenengoan anplitude txikiko deformazioak (deformazio
lineal eremuan) aplikatzen zaizkio hidrogelari eta horrela bere egitura ez da deformazioagatik
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eraldatzen. Hortaz, hasierako portaera solidoa (G’>G’’) ikusten da lagin guztietan. Bigarren zatian
aldiz, zona linealetik kanpoko deformazioak aplikatzen dira, hidrogelaren egitura deseginez
(G’’>G’). Hirugarren zatiak hidrogelaren formakuntzaren zinetikari buruzko informazioa ematen
digu. Ikusi daitekeen bezala, 1.go eta 2. laginetan berreskurapen prozesu hau oso mantsoa da. 3.
laginean aldiz, berreskurapena bat-batekoa da, hidrogelaren itzulgarritasuna frogatuz. Hara ere, kasu
guztietan moduluek ez dute bere hasierako balioak berreskuratzen.
3.2. Botikaz betetako hidrogelen inprimaketa
Behin hidrogelen ezaugarri erreologikoak aztertuta, hidrogel hauen inprimagarritasuna frogatu
zen. Horretarako hidrogelak giro tenperaturan airez lagundutako estrusio inprimagailu baten bidez
inprimatu ziren eta lortutako egiturak 5. irudian ikusi daitezke.

5. irudia. Lortutako hidrogelen inpresioak

Nahiz eta programatutako egitura berdina izan, zilindro bat, lortutako inprimakiak forma ezberdina
erakusten dute. Botika gabeko laginak ez du forma mantentzen eta tanta forma hartzen du. Atenolol
kopuru txikiko lagina, forma mantentzeko gai da baina lortutako bereizmen maila txikiagoa da 3.
laginarekin konparatzen badugu. 3. lagina erabiliz bereizmen maila handitu zen, eta mikroporoak
lortzea lortu genuen. Gure ustez, 3. irudian ikusitako propietate erreologikoen arabera, beraien G’
balioak oso baxuak dira eta horregatik ezin da bereizmen maila egokia lortu . %12,5 Atenolol duen
laginak ordea, forma mantentzeko gai da eta bereizmen maila egokia, izan ere, bere moduluek eta
hauek berreskuratzeko ahalmenak materiala kokatutako tokian eustea ahalbidetzen du.
4. Ondorioak
Lan honetan botika kargak hidrogelen propietatetan eta beraien inprimagarritasunean duten
eragina aztertu da. Emaitza erreologikoen arabera, nahiz eta botika sakabanatuta egon, hau da, bere
disolbagarritasun mugatik gora egon, honek ez ditu bere fluxu ezaugarriak murrizten. Aldiz, bere
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propietate biskoelastikoak hobetzen dira, bai azkeneko elastikotasun modulua eta honen
berreskurapena ere. Izan ere, G’-ren balioa altua eta honen berreskurapena bat-batekoa izateak
inprimatutako laginaren bereizmen maila hobetu du.
5. Eskerrak
Ikerketa hau Esko Jaurlaritzak ELKARTEK programaren bitartez (KK-2019/00048) diru
laguntzari esker burutu da.
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Objektu malguak 3D inpresioaren bitartez egiteko poliester biologiko
eta biodegradagarriak
I. Calafel, M. V. Candal, O. Varela eta A. Santamaria
POLYMAT, Polimero eta Material Aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologia,
UPV/EHU, Manuel de Lardizabal paseabidea 3, 20018 Donostia / San Sebastián.
Kontaktua: itxaso.calafel@ehu.eus
Gako-hitzak: biopolimero, PBS, 3D extrusio zuzena inprimaketa, erreologia, kristalizazioa

Laburpena. Lan honetan poli(butilen suzinato) (PBS)an oinarritutako materialen 3D
inprimagarritasuna aztertu da, grantzarako egokitutako 3D inpresora batez baliatuz. Frogatu denez,
PBSarekin lortutako imprimaketek egonkortasun dimentsionala eskasa dute, prozesaketaren
tenperaturetan erakusten duten kristalizatzeko ahalmenagatik. Arazo honen aurrean, estrategia
ezberdinak planteatu dira kristalinitate-maila murrizteko: kopolimerizazioa, plastifikatzailen
eransketa edota karga naturalak gehitzea. Hori dela eta, PBS-nahasketak, glizerol, patatazko irina eta
kaltzio karbonatorekin aztertu dira, urrunez urren, eta beste aldetik, guztiz degradarria den
poli(butilen suzinato-adipato), PBSA, kopolimeroa ere ikertu da. Horretarako, sortutako materialen
propietate termiko eta erreologikoak analizatu dira. Emaitzen arabera, material guztiak
inprimagarriak dira erabilitako baldintzetan eta, batzuk, egonkortasun dimentsionala egokia
erakusten dute.
1. Sarrera
Material biodegradagarriek interes handia piztu dute azken hamarkadetan. Plastikoek
ingurumenean eragiten duten kalteak direla eta, garapen jasangarriari lehentasuna eman zaio material
hauen ikerkuntzan. Poliester alifatikoak dira termoplastiko biodegradagarrien artean aztertuenak,
iturri biologikoetatik lortu izanagatik eta moldakortasun sintetikoa dutelako1. Azken urteotan, beraien
erabilera prozesatzeko-teknika aurreratuetan, hala nola 3D inprimaketan, maiz ikertu da. Argi dago
gaur egun 3D inprimaketa garrantzi handiko prozesaketa-teknika dela, pieza funtzionalak eta
prototipoak oso kostu baxuan lortzea ahalbidetzen duelako, ohiko prozesatze-metodoekin alderatuta.
Gaur egun, poliazido laktikoa (PLA) biopolimeroa 3D inpresioan gehien erabiltzen den
termoplastikoa da, bereziki FFF (Fused Filament Fabrication edo Filamentu Fundituaren bidezko
Fabrikazioa) metodoaren bidez. Polimero honek, hala ere, badu oztopo bat: berarekin lortzen diren
objektuek etendurako deformazio apala dute; ez dira, beraz, malguak.
Hori dela eta, beste biopolimero batzuk aztertu behar dira. Poliesterren artean, etorkizun
handikoeneko poli(butilen suzinato) (PBS) polimeroa da. PBSa poliester termoplastiko bat da,
erdikristalinoa eta biodegradagarria. PBSak polipropilenoaren (PP) eta dentsitate baxuko
polietilenoaren (LDPE) antzeko propietateak ditu; beraz, oso preziatua da aplikazio biomedikoetan,
elikagaien ontziratzean, nekazaritzako estalkietan eta mahaiko tresnetan2. Horregatik, 3D
inprimaketarako hautagai bikaina izan daiteke, hain zuzen ere, erakusten duen prozesagarritasun
bikainagatik eta harikortasunagatik. Hala ere, zenbait ikerlanetan 3D teknikaz lortutako piezen
egonkortasun dimentsionala eskasa dela frogatu da warping edo uzkurtzearen ondorioz3-5.. Hain
zuzen ere, 3Dko solidotze-prozesuetan, kristalizatzen diren materialek bolumen-uzkurdura jasaten
dute eta honen ondorioz, inprimatutako objetuek diseinu-neurriak galtzen dituzte. Horretaz gain,
kristalinotasun maila handia izanez gero, PBSaren kasuan bezala, materiala hauskorra izango da,
malgutasun urria erakutsiz.
Ildo horretatik, lan honetan hainbat estrategia aztertzen dira PBSan oinarrituta piezak
egonkortasun dimentsional egokia izan dezaten. Estrategietako bat materialaren kristalizazio
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tenperatura eta/edo kristalinitate-maila murriztea da, bai kopolimerizazioaren bidez, bai
plastifikatzaileak edo lubrifikatzaileak gehituz. Beste estrategia, berriz, karga naturalak gehitzea da.
Kargek, beste efektu batzuen artean, kristalizazio-tartea eta materialaren uzkurtzea murriztu
ditzateke, warping delako akatsa saihestuz. Lan honetan, PBSan oinarritutako lau materialen
inprimagarritasuna aztertzen da, 3Dko estrusio zuzeneko inpresora erabiliz: poli(butilen suzinato-radipato) kopolimero (PBSA) eta PBS/glizerol, PBS/irina eta PBS/kaltzio karbonatoa nahasketak.
2. Atal esperimentala
2.1. Materialak
PBS eta PBSA estrusioz prozesatu daitezken bi termoplastiko komertzial dira, Natureplast,
(Frantzia) enpresakoak. PBSaren pisu molekularra Mw=79000 g/mol da. PBSA kopolimeroak, %20
butilen-adipato komonomeroa du eta bere pisu molekularra 78000 g/mol da. Erabili den glizerolak,
%99ko purutasuna du (Sigma-Aldrich). Patatazko irina Meritena 400 (Tereos Syral) izan da eta
kaltzio karbonatoa, Omyalite, Omya etxekoa..
2.2. Laginen prestaketa
PBSA kopolimeroa aurretiko tratamendurik gabe erabili da. Nahasketa guztiak %10 pisuan
prestatu dira. Haake Minilab II (Thermo Fisher) torloju bikoitzeko miniestrusio-makina erabili da
nahasketak prestazeko, 160 ºC-tan. Nahastu ondoren, 1 mm-ko lodierako xaflak prestatu dira,
konpresio bidez, COLLIN GmbH prentsa erabiliz (Ebersberg, Alemania). Konpresio-temperatura
160ºC izan da.
2.3. Karakterizazioa
Urtze- eta kristalizazio-tenperaturak, Tm eta Tc, Ekorketa Diferentzialeko Kalorimetroa (DSC)
saiaketen bidez determinatu dira. Horretarako, Perkin Elmer Pyris 1 kalorimetroa erabili da,
Intracooler 2P hozte-sistemaz baliatuz. Tenperatura-ekorketak 20 ºC/min-ko abiaduran burutu dira,
-10ºC eta 160ºC artean, nitrogenozko ingurunean. Material bakoitzaren kristalinitate-maila (Xc),
kalkulatu da, honako ekuazioa erabiliz:
∆𝐻𝑚
𝑋𝑐 = ( 0
) ∗ 100
∆𝐻𝑚 %100 · 𝑤𝑃𝐵𝑆
(1)
0
Non Hm fusio-entalpia aldaketa, ∆𝐻𝑚
%100 %100 kristalinoa den PBS polimeroren fusio-entalpia
0
aldaketa eta wPBS PBS polimeroaren masa-frakzioa diren, hurrenez hurren. Atal honetan, ∆𝐻𝑚
%100
=213 J/g dela kontsideratu da6.
Analizatzaile termo-mekaniko-dinamikoa (DMTA, Triton 2000, Tritec Technology), beiratrantsizioko tenperatura, Tg, zehazteko erabili da. Horretarako, berotze-ekorketak 4 ºC/min-ko
abiaduran ( -130ºC-tik 60ºC-ra) burutu dira 1 Hz-ko maiztasunean, single cantilever delako geometria
erabiliz.
Propietate erreologikoak neurtzeko saiakera dinamikoak egin dira, ARES (TA Instruments)
erreometro birakariaren bitartez eta 25 mm-ko diametroko plater paraleloen geometriaz baliatuz.
Funtzio biskoelastikoak, hala nola modulu elastikoa, G ', modulu likatsua, G'' eta liskatasun
konplexua, *, 160 ºC-tan aztertu dira baldintza linealetan,.

2.4. Hiru dimentsioko (3D) Imprimaketa
Ikerketa honetan, 3D inprimaketa pellet edo grantzarako egokitutako Tevo Michelangelo 3D
inprimagailuarekin burutu da, Creative Tools ABren Simplify-3D programa erabiliz. Kasu guztietan,
sekzio karratuko pieza bat inprimatu da, 25x25x2 mm3 koa (luzera-zabalera-altuera), 0,4 eta 0,8 mmko diametroko puntak erabiliz, tenperatura ezberdinetan.
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3. Emaitzak
1. irudian, DSCaren lehenengo berotze- eta hozte-ekorketak irudikatzen dira. Ikus daitekeenez,
PBSa 115ºC-tan urtzen da, %10 kaltzio karbonatoa karga duenean ere. Glizerolak, berriz, urtzetenperatura apur bat jaitsarazten du. PBSA kopolimeroan, aldiz, butil-adipato komonomeroak
PBSaren propietate termikoak erabat aldatzen ditu: urtze-tenperatura 87ºC-ra jaisten da eta
kristalizazioa giro-tenperatura azpitik gertatzen da. Kristalizazio-tenperaturei dagokienez, nabarmen
gora egiten dute kargak gehitzean, kargen efektu nukleatzailearen ondorioz. Glizerolaren portaera,
ordea, ez da izan espero zena, hots, plastifikatzaile batena. Ikusten denez, glizerolak PBS hutsaren
Tca handitzen du kristalizazio-tartea murriztuz. Plastifikatzaile-joera izango balu, kristalizazio
tenperaturak behera egingo zukeen.

1. irudia. DSCaren emaitzak: ezkerrean, 1. Berotze-ekorketa eta, eskuinean, hozte-ekorketa, 20ºC/min-ko abiaduran.
PBS (⎯), PBS/%10 irina (⎯), PBS/%10 CaCO3 (⎯), PBS/%10 glizerol (⎯) eta PBSA (⎯). Puntudun marrak (---)
PBS hutsaren urtze- eta kristalizazio-tenperaturak zehazten ditu.

2. irudian, DMTAn lortutako emaitzak erakusten dira. Espero zen bezala, PBS konposatuen beiratrantsizioko tenperaturak, Tg-ak, ia ez dira aldatzen kargak gehitzeagatik; Tg = -25ºC inguruan
gelditzen dira. Kopolimeroan, berriz, Tg-a nabarmen jaisten da, Tg = -40ºC arte. Kasu honetan, joera
espero zitekeena da, zeren eta polibutilen adipatoaren beira-trantsizioko tenperatura Tg = -59ºC baita.
PBS/%10 glizerol nahasketari dagokionez, Tg-an ez da aldaketa esanguratsurik ikusten, baina -80ºCtik beherako tenperaturetan sistema zurrundu egiten da glizerolaren fase-aldaketen ondorioz. Hau
guztia dela eta, pentsa dezakegu glizerolak lubrifikatzaile bezala jokatzen duela, eta ez plastifikatzaile
gisa.
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2. irudia. DMTAren emaitzak: Modulu elastikoa (E’, Pa) eta tan  vs tenperatura. PBS (⎯), PBS/%10 irina (⎯),
PBS/%10 CaCO3 (⎯), PBS/%10 glizerol (⎯) eta PBSA (⎯). Galera-tangentearen (tan ) maximoek beira-trantsizioko
tenperaturak adierazten dituzte.

1. Taulan propietate termikoen emaitzak laburbiltzen dira:
1.
Material

taula. Materialen propietate termikoak
Tg *
(ºC)

Tm 1 **
(ºC)

Tc **
(ºC)

X(%)**

PBS

-28

115

70

30

PBS/%10 irina

-25

115

78

33

PBS/%10 CaCO3

-27

115

82

35

PBS/%10 glizerol

-24

110

75

33

PBSA

-40

87

7

20

*DMTAz baliatuz
** DSC erabiliz: Tm1 :Tm lehengo berotze-ekorketan kalkulatuta, Tc: Tc hozte-ekorketan kalkulatuta

Materialen jokaera biskoelastikoa esperimentu dinamikoen bitartez aztertu da, 160ºC-tan. (3.
irudia). Tenperatura hori oso altua da urtze-tenperaturarekin alderatuz, baina kontuan hartu behar da
PBSaren memoria kristalinoa nahiko tinkoa dela eta gutxienez Tm+20 ºC- tartea beharrezkoa dela
memoria ezabatzeko6.

3. irudia. Materialen ezaugarriak biskoelastikoak160ºC-tan. Ezkerreko irudian, liskatasun konplexua, *, vs
maiztasuna (Hz). Eskuineko irudian, modulu elastikoa, G’ (Pa), eta modulu likatsua, G´´(Pa), vs maiztasuna (Hz).
Konzentrazioak adierazteko, 1. eta 2. irudien koloreen banaketa erabili da.

Ikus daitekenez, irina eta CaCO3 gehitzeak PBS hutsaren likatasuna areagotzen du, kaltzio
karbonatoaren eragina nabarmenagoa delarik. Hain zuzen ere, CaCO3 oso erabilia da polimerotan,
besteak beste, urtu-erresistentzian (melt strength) eta elastikotasuna hobetzeko7. PBSA eta PBS/%10
glizerol sistemei dagozkien likatasunak, aldiz, baxuagoak dira. Izan ere, aurkikuntza horiek bat datoz
aurretik lortutako emaitzekin. Kopolimeroaren kasuan, PBSAren urtze-tenperatura PBSarena baino
askoz txikiagoa da, beraz, prozesatze tartea askoz zabalagoa. Glizerolaren kasuan, PBSrekin
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nahastean likatasuna asko jaisten da bere jokaera lubrifikatzailea egiaztatuz. Beste aldetik, eskuineko
3. irudiari erreparatzen badiogu, modulu likatsua, G´´, modulu elastikoaren, G´, gainetik mantentzen
dela maiztasun-tarte osoan ikus daiteke. Halaber, G´ez da apaltzen maiztasun txikietan, beraz, ez da
fluxuaren oztoporik antzematen kargak egoteagatik. Horren ondorioz, fluxu terminalaren joera
(frekuentzi baxuei dagokiona) gutxienez 60 s-1ko ebakidura-abiadura arte mantentzen dela pentsa
daiteke.
Emaitza hauek kontuan hartuta, PBSA kopolimeroa eta aztertutako nahasteak inprimagarriak
direla ondorioztatu daiteke, batik bat 160 ºCtik gora. Gure taldean egindako ikerlan batean5, PBS eta
PBSAren inprimagarritasuna arakatu zen, ohearen tenperatura 25 eta 35 ºC zelarik. Baldintza
horietan, PBS hutsarekin sortutako piezek esperotako dimentsioak galtzen zituzten, metatze- eta
hozte-prozesuan kristalizatzen zirelako. Kasu honetan, ohe-tenperatura 70ºC-tan mantendu egin da,
hots, PBSaren kristaltze-tenperaturan, kristalizazio-prozesua murrizteko asmoz. 4. irudian, lortutako
piezen argazkiak biltzen dira. Kasu guztietan, inprimaketaren tenperatura 180ºC izan da, ohearen
tenperatura 80ºC, eta inprimaketa-abiadura 10 mm/s-koa. PBS, PBSA eta PBS/%10 glizerolaren
kasuan, inprimaketa 0.4 mm-ko puntarekin gauzatu da; aldiz, PBS/%10 irina eta PBS/%10 CaCO3
kasuan 0.8 mm-ko puntarekin.

4. irudia. Inprimatutako piezak estrusio zuzeneko 3D inpresora erabiliz

Ikus daitekeenez, PBS hutsak warping nabarmena du, baina, 25-35ºC-ko ohe-tenperaturarekin
lortutakoa baino txikiagoa5. PBSA kopolimeroari dagokionez, inprimatze osoan, pieza oheari itsatsita
mantentzen da. Ez da warping efekturik nabarmentzen eta frogatu daitekeenez pieza oso malgua da.
PBS/%10 irina nahastearekin lortutako emaitzak, berriz, kontrajarriak izan dira. Nahasketa honetan
ez da warping-a nabarmentzen, baina lortutako pieza ez da kalitate onekoa, geruzen arteko kohesio
ezagatik eta laginaren hauskortasunagatik. Kasu honetan guztiz beharrezkoa izango da inpresio
baldintzak hobetzea. Bestetik, PBS/glizerol nahasteari dagokionez, kasu guztietan ohetik altxatzen da
warping-en ondorioz; beraz, ezin da inpresioa osatu. Azkenik, PBS/CaCO3 nahastean uztarketa
antzeman daiteke ere, baina PBS hutsean baino maila txikiagokoa.
4. Ondorioak
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PBS biopolimero biodegradarrian oinarrituta materialen inprimagarritasuna aztertu da lan honetan,
grantzarako egokitutako estrusio zuzeneko 3D inpresora batez baliatuz. Prestatutako kopolimero eta
nahaste guztiak biodegradagarriak dira. PBS hutsarekin lortutako piezek ez dute egonkortasun
dimentsionalik, materialaren kristalizatzeko-ahalmena dela eta. warping edo uzkurdura fenomenoa
ekiditeko, zenbait estrategia planteatu dira, bereziki kristalizazio-maila murrizteko asmoz:
kopolimerizazioa, plastifikatzaileak gehitzea edota karga naturalak eranstea, hurrenez hurren.
Emaitzak ikusita, aztertutako material guztiak inprimagarriak direla esan daiteke. PBSA
kopolimeroaren kasuan, Tm eta Tc-ek nabarmen aldatzen dira PBS hutsarekiko eta egonkortasun
dimentsionala lortzen da. Haatik, gainerako nahasteekin lortutako emaitzak ez dira hain
itxaropentsuak izan: kargadun nahasteen kasuan uzkurdura zerbait hobetzen da, baina glizerola duen
nahasteak, aldiz, warping nabaria azaltzen du. Lan honek argi uste duenez, formulazio berriak
prestatzeaz gain, inprimaketa kondizioak sakon aztertu behar dira kristalizazio prozesua eta, beraz,
piezen estabilitate dimentsionala kontrolatzeko.
.
5. Eskerrak
Gure esker onak lan hau aurrera ateratzen lagundu dutenei: ERCROS S.A., Eusko Jaurlaritza
(IT1309-19 Euskal Unibertsitate Sistemaren Ikerketa Taldeak) eta UPV/EHU (Praktiges).
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Fabrikazio gehigarriz ekoiztutako sandwich-nukleo biomimetikoa
I. Sukia, U. Morales, A. Esnaola eta J. Aurrekoetxea
Mondragon Unibertsitatea - Goi Eskola Politeknikoa, Jauregi Bailara z/g, 20120 Hernani
Kontaktua: itxaro.sukia@alumni.mondragon.edu

Laburpena
Sandwich-egiturak, zeinetan nukleo batek bi azal zurrun eta erresistente banatzen dituen, pisu
murrizketa eta isolamendu akustiko zein termiko handiak lortzeko erabiltzen dira aplikazio ugarietan.
Naturak hainbat egitura garatu ditu sandwich-en printzipioak jarraituz, baina topologia eta geometria
ikuspegitik konplexuegiak dira fabrikazio teknologia konbentzionalekin errepikatzeko. Azken
urteetan ordea, fabrikazio gehigarriak jasan duen garapenak kontzeptu biomimetiko asko ahalbidetu
ditzake. Lan honetan kakalardoaren egitura trabekularra1 oinarritzat hartuta, sandwich-nukleo berri
bat garatu eta balioztatu da. Erabili den fabrikazio gehigarri teknologia filamentu-estrusio motakoa
izan da eta materiala apartu daiteken PLA komertzial bat izan da. Lan esperimentalean, estrusiotenperaturak materialaren (trakzioa) eta nukleoaren (konpresio) propietate mekanikoengan duen
eragina aztertu da.
Tenperatura handitzeak materialaren elastikotasun modulua (%33) eta trakzioarekiko
erresistentzia (%23) txikitzen ditu, apartze maila handiagoa baita. Baina propietate espezifikoak
aztertzen baditugu, diferentziak estuagoak dira, zurruntasuna %16 eta erresistentzia %2,6 txikiagoak
direlarik.
Egitura zelularraren konpresioari dagokionez, propietateen magnitudetan zein deformazio
patroietan aldaketak gertatzen dira; estrusio tenperatura handitzeak karga maximoa %35 txikitzen du,
eta kolapsoa-trantsizioa leunagoa bihurtzen da.
Sandwich egitura diseinatzerako orduan, piezaren gune guztietan ez dira propietate berdinak
behar. Bberaz, nukleoaren dentsitatea alda daiteke gradiente funtzionalak2 lortzeko. Funtsean bi
aukera daude; unitate-zeldaren aldea aldatzea edo pareta-lodiera aldatzea. Baina apartzen den PLA
honekin, bi estrusio-buru duen makina erabiliz gero, estrusio tenperatura desberdina erabiliz material
beraren dentsitatea eta propietateak alda daitezke, diseinu askatasuna handituz. Nukleo berri hauek
diseinatzeko optimizazio topologikoa erraminta aproposa da. Lan honen azken atalean makurdura eta
bihurdura karga kasu konplexu bat jasaten duen plaka baten optimizazioa garatu da. Hiru
aldagaietatik, unitate-zeldaren aldea aldatzea da eraginkorrena.
1. Sarrera
Energia xurgatzeko gaitasuna duten egituren eskaera ugaritu egin da ingeniaritzako arlo askotan,
esate baterako erreaktore nuklearretan, garraiobideetan, ingeniaritza zibilean eta abar. Honen harira,
mota ezberdin ugaritako egiturak proposatu dira, sandwich egiturak, egitura hexagonala eta habe
egiturak esaterako. Egitura hauek, energia xurgatzeko gaitasun handia erakutsi dute, baina barne
egiturak optimizatu gabe daude oraindik. Gaur egun, pisuari garrantzi handia ematen diote arlo askok
eta hori dela eta, optimizaturiko egiturak erakargarriago bilakatzen dira, beti ere propietateak galdu
gabe eta karga guztien aurrean lan egiteko aukera eskainiz.
Barne egiturak diseinatzeko orduan, naturan dauden egiturei erreparatuz gero, ikus daiteke
dentsitate baxuko, erresistentzia altuko eta energia xurgatzeko gaitasun handiko egitura ugari daudela.
Horietako batzuk ondorengoak dira: pomeloaren gainazala, intxaurrak, kokoak edo makadamiak
esaterako, barazki edo fruituen ingurunean. Animaliei erreparatuz, kakalardoen egitura edo ardien
adarren barne egitura. Beste hainbat egitura ere badaude oso interesgarriak direnak energiaren
xurgapenarekin zerikusi zuzena dutenak.
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Modu tradizionalekin fabrikatzean geometriaren ikuspuntua asko mugatzen da eta aurrez aipatu
diren egitura asko lantzeko hainbat arazo egoten dira. Hori dela eta, fabrikazio gehigarriak geometria
konplexuak fabrikatzeko aukera ematen du eta diseinu estrategia berriak sortu dira pieza funtzionalak,
kalitate handikoak eta ekonomikoak fabrikatzeko asmoz3. Gainera, diseinuak propietate mekaniko
onak izateaz gain, hondakin material gutxiago sorraraztea dakar, optimizazio topologikoa (OT)
gauzatzeko aukera ematen baitu. OT egitura optimizatzeko teknika bat da, materialaren distribuzioa
antolatzen laguntzen duena ezarritako karga kasuetarako eta bete behar dituen ingurune
baldintzetarako. Baina beti ere kontutan izan behar dira fabrikazio prozesuetako mugak: euskarrien
beharra, fabrikazio tamaina, pareten lodiera, zuloen tamainak edota lor daitezkeen tolerantziak4.
Optimizazio hori modu ezberdinetan interpreta daiteke eta horietako bat Gradiente Funtzionala
(GF) moduan aztertzea litzateke. Gradientea mota ezberdinetan gauzatu daiteke, gradiente
geometrikoa edo material gradientea5 teknikak erabiliz bibliografian azaltzen den bezala. Material
gradientearen kasuan, porositatea baliatzen da dentsitate ezberdinak lortzeko eta ez da geometrian
aldaketarik ematen. Aldiz geometrikoetan, oinarritzat hartzen den geometriaren aldea edo lodiera
aldatuz lortzen da gradiente funtzional bat lortzea.
Artikulu honetan, egitura laukizuzen baten optimizazioa burutu, gradiente funtzionalaren laguntzat
egituraren material distribuzioa egokitu eta hauen ondorioak aztertuko dira. Hori gauzatzeko apartu
daitekeen PLA bat erabiliko da kasu guztietan. Erabiliko den egitura kakalardoarena izango da eta
aldatuko den aldagaia, elementuaren aldearen tamaina izango da.
2. Metodologia esperimentala
2.1. Inpresio ekipamendua
Materiala hautatzeko orduan, material polimeriko bat aukeratu da, Low-Weight PLA edo apartu
daitekeen PLA. Material honen berezitasun nabariena, duen apartze gaitasuna da. Estrusio
tenperaturaren arabera, bere aktibazio maila aldatu egiten da eta lortzen diren propietateak oso
ezberdinak dira. Hori dela eta, beharrezkoa da tenperatura ezberdinekin frogak egitea eta beste
inpresio parametro batzuk ere aldatzea, gehien bat tolerantzia geometriko eta dentsitate ezberdinak
lortzeko.
Materialaren espezifikazioetan bi dentsitate agertzen dira: 0,40 – 1,24 g/cm3. Lehenengoa
aktibazioaren aurretik eta bigarrena berriz, 100% aktibaturik dagoenean. Baina badaude gutxienez
aztertu beharreko hiru parametro datu hauek lortu ahal izateko. Alde batetik estrusio tenperatura,
bestetik abiadura eta azkenik emaria.
Apartu daitekeen PLA-ak jasaten dituen aldaketa mekaniko zein fisikoak ikusteko, Raise Pro2
inpresio makina erabili da. Bi estrusio buru dituenez, pieza bakar batean inpresioan bi material
erabiltzeko askatasuna ematen du. Esaterako euskarriak material ezberdin baten bitartez egin
daitezke, errazago kendu ahal izateko.
Makina honen ezaugarri nagusiak: XYZ 305x305x300 mm inpresio mahaia, estrusore bikoitza
1,75 mm-ko filamentuentzat, estrusio tenperatura 300ºC-ra artekoa eta mahaiaren gaitasuna 110ºC,
inpresio abiadura 30 – 150 mm/s-rainokoa izan liteke, nozzlearen diametroak 0,2 - 1 mm izan litezke.

2.2. Geometria
Parametro konbinaketa bakoitzarekin bi froga ezberdin gauzatu dira, alde batetik trakzio
saiakuntza eta bestetik konpresio saiakuntza. Trakzio saiakuntza burutzeko ISO 527-2-1B 6 arauak
jarraitu dira.
Konpresio saiakuntzei dagokienez, amaieran aztertuko den geometria disko formako probetetan
txertatu da, esanguratsua izan daitekeen tamaina ezarriz, 1. irudian ikus daiteken bezala.
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1. irudia. Entseguetako probeten egiturak.

2.3. Jarraituriko prozedura
Probetak fabrikatzeko orduan, kontutan izan behar diren bi balio daude LW PLA-rekin
inprimitzeko, alde batetik tenperatura eta bestetik material emaria. Baina material emaria kontrolatu
ahal izateko, nozzlearen diametroa, kapa altuera eta abiadura aztertu behar dira. Horiek kontutan
izanda, materialaren espantsioa nolakoa den aztertu daiteke eta dentsitatea aldatzen joan.
Kasu honetan, aldatuko den balioa tenperatura izango da eta gainontzeko balioak finko mantendu.
1. taulan ikus daitezke parametro esanguratsuenak.
1. taula. Inpresio parametro ezberdinak.
Tenperatura [ºC]
Abiadura [mm/s]
Nozzlea [mm]
Kapa altuera [mm]
Infil dentsitatea [%]
Emaria [%]

200
30
0,6
0,3
100%
100%

220
30
0,6
0,3
100%
100%

235
30
0,6
0,3
100%
100%

250
30
0,6
0,3
100%
100%

Trakzio saiakuntzetan, estentsometroa erabili da elastikotasun gunean neurketak burutzeko eta
ondoren, haustura puntura arte entsegua jarraitu da. Entsegua Hoyton makinan gauzatu da, 100 kNeko zelula karga bat erabiliz. Makina ordenagailu batera konektatua dago eta bertan erregistratuta
geratzen dira entseguetan lortzen diren balioak. Modu horretan, indar eta desplazamenduaren datuez
gain beste hainbat datu lortzeko aukera eskaintzen du programak, hala nola xurgaturiko energia,
luzapena edo elastikotasun modulua.
Entsegu guztietan abiadura bera mantendu da: 1 mm/min-ko. Modu honetan abiaduraren eragina
ez da esanguratsua eta modu estatiko batean gauzatzen dela onar daiteke. Bi balio lortzen dira entsegu
horietatik, karga eta desplazamendua. Horien bitartez tentsioa eta elongazioa lor daitezke.
Konpresio entseguetan indar pikoa eta xurgaturiko energia kalkulatzen dira, baita probetak duen
masa ere. Modu horretan, energia xurgapen espezifikoa kalkula daiteke konparaketak egin ahal
izateko.
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3. Optimizazio topologikoa
Optimizazio topologikoa gauzatzeko, kasu zehatz batean zentratu behar da eta ingurumen baldintzak
eta kargak modu egokian definitu. Laukizuzen plaka bateko diagonaletako baten erpin bakoitzean
indar bat aplikatu da beste diagonaleko ertzetan lotuta dagoen bitartean. Plakaren tamaina
150x120x10 mm da, inprimitzeko orduan tamaina arazorik ez izateaz gain, beharrezko inpresio
denbora murrizteko. Modu horretan, flexioa eta tortsioa lortzen diren kasua gertatzen da. Grafikoki
ikusteko, 2. Irudian agertzen da.

2. irudia. Optimizazio topologikoa gauzatzeko konfigurazioa.

Optimizazioa egin ondoren, 3. irudiako forma lortzen da. Alde batetik trakzioan dago egitura,
baina beste aldetik konpresioan. Horren ondorioz bi aldeetako egiturak ezberdinak dira eta material
distribuzioa ere aldatu egiten da. Baina fabrikatzeko arazorik ez izateko, bi aldeen ezaugarriak
bateratu dira eta z ardatzean, estrusio egitura bat sortu da.

3. irudia. Optimizazio topologian lorturiko egitura. Trakzioan (a); konpresioan(b)

OT-an lortu diren emaitzak ikusirik, gradiente funtzionala aplikatu da material distribuzioan
erreparatuz. GF egiteko, kakalardoaren egitura erabili da hiru tamaina ezberdinetan dentsitate
ezberdineko guneak lortzeko. Hau da, tamaina txikiko egiturekin osatutako guneak dentsitate altua
edukiko dute, tamaina handiko egiturarekin betetako guneek dentsitate baxua duten bitartean. Hau
guztia kontuan hartuz, tamaina txikiena material kantitate gehien behar den tokian ezarri da. Aldiz
material beharrik ez dagoen guneetan tamaina handiena erabili da egituran material jarraitasuna
lortzeko. Material jarraitasuna beharrezkoa da ondoren sandwich egitura bat egin ahal izateko. Hau
dena 4. irudian agertzen den egituran ikus daiteke. Gradiente funtzionalaren eraginkortasuna
baieztatzeko asmoz, pisu berbera duen egitura homogeneo bat ere proposatu da alderatu ahal izateko,
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4. irudian ikusten dena. Hau dena diseinatu ostean, Abaqus CAE programan sartu eta simulazioa egin
da. Horretarako, entseguetan karakterizatu den materiala erabili da simulazioetako erantzuna ahalik
eta zehatzena izan dadin. Kasu honetan ordea, indar bat aplikatu beharrean desplazamendu bat ezarri
zaio egiturari, aurreko kasuan karga aplikatu den puntu berberean.

4. irudia. Egitura optimizatua (a); Egitura homogeneoa (b).

4. Emaitzak
Entseguen emaitzak aztertzeko orduan, alde batetik trakzio entseguak egiteko erabiltzen diren
probetei esker, dentsitateak kalkulatu dira tenperatura ezberdinak konparatu ahal izateko. Dentsitatea
aldatzen denez, piezaren propietate mekanikoek ere aldaketak jasaten dituztela ohartu gara entseguak
egin ondoren, 2. taula. Entseguetan lorturiko datuakn agertzen dira lorturiko balioak.
Elastikotasun moduluak eta trakzioarekiko erresistentziak, beherakada nabarmena jasaten dute
tenperatura igo ahala, %33 eta %23 hurrenez hurren. Baina propietate espezifikoetan, hau da, masa
kontuan izanik, zurruntasunean zerikusi nabarmena eskaintzen du (%16), baina erresistentzian
desberdintasuna ez da hain nabaria (%2,6).
Bestetik, konpresio saiakuntzek indar maximoak zenbatekoak diren eta zenbateko
desplazamenduaren ostean gertatzen diren aztertzeko aukera eskaini dute. Ikusi da, tenperatura
igotzean, indar maximoa jaitsi egiten dela, Hala ere, desplazamendu handiagoan lortzen da maximo
hori. Hori jakinik, 250ºC-tan lortzen da konbinazio egokiena bi parametro horiek kontuan hartuz. Hau
dena kolapso patroien aldaketengatik gertatzen da. Hori dela eta, karga maximoa %35 txikitzen da,
baina trantsizioa leunagoa izaten da eta egiturak ez ditu horrenbesteko aldaketa bortitzak jasaten.
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2. taula. Entseguetan lorturiko datuak.


T
(ºC)

(g/cm3)

200

E (N/mm2)

%

E/

%

Fmax
(kN)

%

Fmax/

%

1,165

3288,07

-

2822,579

-

1,8

-

1,545

-

220

1,087

2657,95

19,2

2445,050

13,4

1,98

-10,0

1,821

-

250

0,873

1780,58

33,0

2040,481

16,5

1,53

22,7

1,753

3,7

260

0,825

1170,47

34,3

1418,587

30,5

1,1

28,1

1,333

24,0

Fabrikatzaileak eskainitako informazioak, oraindik eta dentsitatea baxuagoa lor daitekeela
adierazten du eta horretarako, tenperatura altuagoan inprimitu beharko litzateke, apartze maila
handiagotzeko. Baina arazo nabarmen bat izango du horrek, geometriaren aldetik ez dela egokia
izango eta gainera, propietate mekanikoetan ere beherakada handia izango dela.
Aldiz, optimizazioa egin ondoren eta homogeneoaren zelda tamaina zein izango den erabaki
ostean, baiezta daiteke egitura eraginkorragoa dela optimizazioa egin ondorengoa. 5. irudian ikus
daiteke bi egitura horien simulazioen erantzunak, non ageria den optimizazioak dakarren hobekuntza.
Beraz, optimizazio topologikoak eta gradiente funtzionalak abantaila handia eskaintzen dutela ikus
daiteke. Egitura bakoitzaren indar maximoa dagokion pisuarekin normalizatzean, gradiente
funtzionalaren onurak mantentzen dira, onura hauek hain nabariak ez diren arren (GF: 7,6 N/g eta
homogeneoak: 6,75 N/g).

5. irudia. Gradiente funtzionala eta homogeneoaren arteko ezberdintasuna.

5. Ondorioak
Ondoriozta daiteke, material erabilgarria dela egiturak arindu nahi diren egoeretarako eta
geometria konplexuak direnean. Alde batetik, inpresio berberean propietateak aldatzeko aukera
eskaintzen du eta bestetik, propietate mekaniko onak eskaintzen ditu apartze egoera baxua denean.
Gainera, kasu honetan, egituran aldaketak egin dira pisua arintzeko asmoz, baina egitura guztiz solido
batekin edo egitura tamaina aldatu gabe dentsitatea aldatzeko aukera eskaintzen du material honek.
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Etorkizunean simulazioak baieztatzeko eta entseguetan lor daitezkeen emaitzak ikusteko, nukleo
horiek fabrikatu eta entseiatu behar dira. Gainera, egiturak gehiago optimizatzeko proposamen
berriak ere beharrezkoak izango dira eta bide batez beste material batzuekin ere frogak egiteko aukera
ezin hobea da.
Entseguak egin aurretik, jakin daiteke emaitza horiek ez direla lortuko, inpresioan zenbait arazo
sortu eta egituran barne hutsuneak ager daitezkeelako. Hori dela eta, emaitzak zertxobait baxuagoak
lortuko dira baina joera berberak jarraituko duela ondorioztatu daiteke.
6. Eskerrak
Proiektu hau aurrera eraman ahal izateko, eskerrak eman nahi nizkioke Mondragon
Unibertsitateari eta bereziki plastiko eta konpositeen departamentuari.
Bestetik, Egoitz Goikoetxeari ere eskerrak, entseguak burutzen laguntzeagatik eta bere denbora
eskaintzeagatik.
7. Bibliografia
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Gako-hitzak: Begien patologia, hidrogel, erreologia, biskoelastikotasuna, itsaskortasuna.
Laburpena. Lan hau AMNIOGEL izeneko Eusko Jaurlaritzaren 2019-2020ko ELKARTEK
proiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu honen helburua begiaren azaleraren patologiak
sendatzeko biomaterial berriak garatzea da, horretarako plazentaren mintz amniotikoaren hazkuntza
faktoreak erabiliz. Sendagaien oinarri fisikoa, hots, hazkuntza faktoreak dituen “ontzia”, hidrogel
polimeriko bat izaten da; adibidez, azido akriliko/metakrilikoaren kopolimeroaz, polibinilo azetatoaz,
polietilenglikolez edo polibinilpirroladinaz osatua. Aplikatzean, begiak hidrogelari eutsi behar dio eta
hidrogelak sendagaia emeki askatu behar du; beraz, baldintza fisikoen artean honako hauek
erabakigarriak dira: a) Erantzun biskoelastiko egokia; hain zuzen ere, hidrogelak iraunkortasuna izan
dezan b) Hidrogelaren itsaskortasuna begiaren mintz konjuntibarekin. Propietate hauek aztertzeko
bide erreologikoak erabiltzen ditugu, batik bat xafla paraleloen biskoelastometroan oinarrituta.
1. Sarrera
Begi-azaleko patologiei dagokienez, oro har, korneako epitelioa hainbat erasoren eraginpean dago,
azaleko pelikula delako. Begi osasuntsuak, astebete baino gutxiagoan kaltetutako epitelioa
birsortzeko gai diren mekanismo konpontzaileak ditu. Tisula-mailan, kornea-inerbazioa arduratzen
da konponketa estimulatzen duten seinaleak bidaltzeaz. Maila zelularrean, linbo esklerokornealean
dauden zelula amak arduratzen dira bereizteaz eta migratzeaz, akats epiteliala estaltzeko. Zelula
horiek seinale konplexuek eta hazkuntza-faktoreek (HF) gidatu eta estimulatzen dituzte. Hala ere,
zenbait baldintzatan, konponketa-mekanismoak ez dira nahikoak, eta akats epitelial iraunkorrak edo
ultzera neurotrofikoak sortzen dira. Hauek, ikusmen-zolitasuna etengabe galtzea eta infekzio-arrisku
handia dakarte.
Egoera horren aurrean, hazkuntza-faktoreek euren erabilgarritasuna erakusten ari dira berriki.
Orain arte, begizko prestakin gisa erabiltzeko aukera bakarra hidroximetil zelulosan oinarritutako
kolirioak izan dira. Hala ere, kolirio horiek zenbait muga dituzte, adibidez ekintza-gunean egoteko
edo jarduteko denbora laburra; izan ere, negar guruinen kliska eta fluxuaren ondorioz kontzentrazioa
minutu gutxitan murrizten da. Hala ere, birsortze ideal batek dosifikazio-sistema bat eskatzen du,
printzipio aktiboak behar adina denboran jarduteko eta maila optimo eta konstanteak mantentzen
ahalbideratzeko.
Medikuntza birsortzailearen arloan, hidrogelek ahalmen handia erakusten ari dira gaur egun.
Adibidez, hazkunde-faktoreak elkartzeko eta askatzeko gai dira, beren osagai batzuek per se dituzten
birsorkuntza-propietateek dakarten balio erantsiarekin batera. In vivo delako saiakuntzetan,
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hidrogelek osatutako egitura tridimentsionalek, hazkunde-faktoreak askatzeaz gain, faktore horiekin
estimulatutako zelulek kolonizatzea, haztea eta bereiztea errazten dute. Honela, ehun ektopikoa
berria izango denaren oinarria ezartzen dute, eta funtzio hori egin ondoren biodegradatu egiten dira.
Ildo horretatik, hidrogelaren antolamendu optimoak formulazioaren birsortze-funtzioa erraztu
dezake.
Birsortze-medikuntzan erabiltzen den hidrogeleko apositu batek propietate mekaniko onak
eskatzen ditu, harikortasuna, konpresibilitatea eta elastikotasuna barne. Propietate horiek zehazteko,
beraz, trakzio-modulua, trakzioarekiko erresistentzia, hausturarekiko luzapena eta konpresioarekiko
erresistentzia bezalako parametro mekanikoak erabiltzen dira, hidrogelen egokitasuna ebaluatzeko
adierazle direnak. Horrez gain, aplikazio espezifikoetako material berriak garatzera bideratutako
azterlan aurreratuek funtsezko tresnak erabiltzen dituzte, egituraren eta materialen propietate horien
arteko erlazioa identifikatzeko aukera ematen duena. Hauek analisi erreologikoak dira eta
materialaren erantzun biskoelastikoa aztertzen dute, egiturari eta propietateei dagokienez.
2. Atala esperimentala
2.1. Materialak
Lan honetan, Estatu Batuetako (Food and Drug Administration) FDAk onartutako polimerotan
oinarritutako hidrogelen karakterizazioa aurkeztuko da. Oinarrizko formulazioek polibinilo azetatoa,
polietilenglikola, polibinil pirroladina eta polietilenglikola dituzte. Erabilitako polimero guztien
egitura molekularrak eta prestatutako hidrogelak erakusten dira jarraian:
1. Taula. Formulazioa osatzen duten polimeroak eta prestatutako hidrogelak

Hidrogel B (Eudragit L100-55)

2.2. Teknikak
Funtzio dinamiko biskoelastikoak, alegia modulu elastikoa, modulu likatsua eta fase angelua, (G’,
G’’ eta ) ARES-G2 (TA Instrument) erreometroaren bitartez determinatu dira. Horretarako
ebakidura saiakuntzak burutu dira 37 ºC-tan, plater paraleloak erabiliz.
Erantzun biskoelastikoa baldintza linealetan eta ez-linealetan neurtu da. Small Amplitude
Oscillatory Shear (SAOS) delako prozeduran ebakidura-deformazio txikiak aplikatzen dira eta
emaitza linealak lortzen dira. Large Amplitude Oscillatory Shear (LAOS) delako neurketetan, berriz,
ebakidura-deformazioa handia da eta erantzuna ez-lineala izaten da.
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Saiaketa dinamiko lineal batean (SAOS) sistema bati denborarekin sinusoidalki aldatzen den
ebakidura-deformazioa () aplikatzerakoan, sistema horrek ematen duen ebakidura-tentsioa ()
neurtu daiteke ondoko ekuazioen bitartez:
𝛾(𝑡) = 𝛾0 sin(𝜔𝑡).

(1)

𝜎(𝑡) = 𝜎0 sin(𝜔𝑡 + 𝛿) = 𝛾0 𝐺 ′ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝛾0 𝐺 ′′ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡.

(2)

Neurri dinamiko edo oszilakorra ez-lineala denean, ebakidura-tentsioa ez da sinusoidalki aldatzen
eta tentsioaren ekuazioan harmoniko bat baino gehiago erabili behar da.
Fourieren transformatua (DFT) erabiliz, ebakidura-tentsioa honela adierazten da1:
𝜎(𝑡; 𝜔, 𝛾0 ) = 𝛾0 ∑𝑛 𝑜𝑑𝑑 𝐺𝑛′ (𝜔, 𝛾0 ) sin 𝑛𝜔𝑡 + 𝐺𝑛′′ (𝜔, 𝛾0 ) 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜔𝑡.

(3)

Non 𝐺𝑛′ eta 𝐺𝑛′′ n-ordenako koefiziente harmonikoak dira. Erantzun lineal batean bakarrik n= 1
dugu eta erantzun ez-lineal batean, berriz, harmoniko bakoitiak, n = 3, 5, 7.. agertzen dira , sistemak
duen erantzunaren ez-linealtasun maila adierazten dutenak, alegia. Oro har, intentsitate handieneko
harmonikoa 3. harmonikoa da, eta, beraz, 𝐺3′ eta 𝐺′′3 koefizienteak aztertuko ditugu.
Bestalde, itsaskortasuna neurtzeko, tack izeneko saiakuntzak egin dira, hidrogelen erabilerak
eskatzen dituen baldintza espezifikoetan. Zehazki, txahalaren edo txerriaren begiaren mintz
konjuntiboa biskoelastometroaren goiko xaflan atxiki dugu eta hidrogela behean; biak bereizteko
aplikatu behar den indar normala neurtuz kalkulatzen dugu atxikidura (ikus 1. Irudia).

1. irudia. Mintz konjuntiboa goiko plateran eta hidrogela beheko plateran itsasten da. Neurketa hiru
urratsetan egiten da 1) Goiko platera abiadura konstantean jaisten da hidrogelarekin kontaktua izan arte. 2)
Kontaktu denbora 120 s 3) Goiko platera igo eta materialaren erresistentzia neurtzen da. F(N) Kurbaren
azpiko eremuak zehazten du atxikitzeko energia

3. Emaitzak eta eztabaida
Prestatutako hidrogelen sendotasuna/leuntasuna erabakitzeko frekuentzia ezberdinetako
ebakidura-tentsio oszilakorrak aplikatu ditugu, era honetan modulu elastikoa, G’, eta likatsua, G’’,
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kalkulatuz. Erantzun biskoelastikoa biologikoki egokia izan dadin, G’>G’’, bete behar da frekuentzia
tarte osoan, G’ren balioa ingurune biologikoan egonkorra delarik.
Hidrogelak definitzen dituzten ezaugarrietako bat eskala molekularreko porositatea da, poroen
espazioa urak hartzen baitu. Hidrogelen puzte-portaera garrantzitsua da, bai ikuspuntu dinamikotik,
bai orekan ere. Xurgatze-koefizienteak funtsezko garrantzia du, hidrogeletan kritikoak diren
propietate asko definitzen baititu, besteak beste, ezaugarri mekanikoak eta garraio-propietateak. 2.
irudian, hezetasuna jasaten duten hidrogeletan aurkitutako portaera orokorra erakusten da, orekapuztera iritsi arte. Hezetasuna handitu hala, oreka lortu arte, modulu elastikoa G’ eta likatsua, G’’
gutxitu egiten dira eta materiala bigundu egiten da, baina laginak gelaren portaera (G’>G’’) izaten
jarraitzen du

2. irudia. A- Hidrogel : Modulu elastikoa, G’ (sinbolo beteak) eta modulu likatsua, G’’ (sinbolo hutsak)
frekuentziaren aurrean, lehorrean (beltzez) eta orekan puztu ahal izateko baldintzetan (urdinez)

Hidrogela fabrikatzean eta erabiltzean inplikaturik dauden prozesatze-baldintzetan fluxuak
sortzen dira, biskoelastikotasunaren erantzuna ez-lineala nagusi delarik. Adibidez, kate
polimerikoak fluxuaren norabidean lerrokatzen badira eta beraien arteko interakzio fisikoak
suntsitzen badira, likatasunaren erantzuna lineala izan ordez pseudoplastikoa da beraz, likatasuna
jaitsi egiten da ebakidura-abiadura handitzean. Aldiz, biopolimeroen sareak tenkatzen direnean,
sistemaren zurruntasuna handitzen da (strain hardening) faktore entropiko edo geometrikoen
ondorioz, eta horrek elastikotasun ez-lineal dakar2.
Hidrogelen portaera ez-linealaren eredu bezala, 3. irudian bi laginen modulu elastikoaren portaera
erakusten da, LAOS saiakuntzen bidez lortuta. 𝐺3′ eta 𝐺3′′ koefizienteak ikus daitezke aplikatutako
deformazioaren arabera. Parametro horiek 𝐺3′=0 eta 𝐺3′′ =0 balioa dute deformazio baxuetan. Baina,
deformazioa handitzen denean, erantzuna ez-lineala da. 𝐺3′ koefizienteak ez-linealtasun elastikoa
bereizten du: 𝐺3′>0 denean strain softening edo deformazio bidezko biguntzea dugu eta 𝐺3′<0 denean
strain hardening edo deformazio bidezko gogortzea. Erantzun likatsua 𝐺3′′ koefizientearen bidez
neurtzen da: 𝐺′′3 >0 denean erantzuna pseudoplastikoa da eta 𝐺′′3 <0 denean portaera dilatantea edo
anti-pseudoplastikoa.
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Portaera ez-linealaren intentsitatea (strain hardening delakoa (𝐺3′<0)) eta pseudoplastikoa
hidrogelak hezetasuna jasan duen denboraren araberakoa da, eta 3. irudian ikusten denez,
bien intentsitatea murriztu egiten da denborarekin, hidrogelak disolbatzen doazelako.
(𝐺′′3 >0))

(a)

(b)

3. irudia. Ez-linealtasun parametroak, 𝐺′′3 , 𝑒𝑡𝑎 𝐺′3 , hezetasun-egoeran (■) Hezetasuna 3 egunez eta (●)
Hezetasuna 5 egunez, Hidrogel A ( beltzez) eta Hidrogel B (urdinez) laginentzat. a) Ez-linealtasun likatsua,
b) Ez-linealtasun elastikoa

Begi-medikuntza birsortzailearen arloan erabiltzen diren hidrogelek funtzio babeslea,
zigilatzailea eta terapeutikoa bete behar dute. Horretarako, zelulak edo beste printzipio aktibo batzuk
(hazkunde-faktoreak, adibidez) modu kontrolatuan askatzeko plataformak osatu behar dituzte.
Funtzionaltasunak hidrogelak ehun konjuntiboan finkatzea eskatzen du. Beraz, hidrogel/ehun
biologikoa lotura itsasgarrian inplikatutako mekanismoak ezagutu behar dira, faktore kritikoak
identifikatu ahal izateko erantzun itsasgarriaren izaeraren arabera: iraunkorra, itzulgarria edo
degradagarria, eskatutako aplikazioaren arabera. Ildo horretan, proiektu honen oinarrizko
formulazioak, beste propietate batzuen artean, ehun biologikoekiko atxikimendu-kidetasun
potentzialean oinarritu dira. Hala ere, begi-ehunaren/hidrogelaren fase arteko baldintza hezeak
erronka argia dira hidrogelen diseinuan. Izan ere, gure laborategian lortutako atxikimendu-emaitzek
agerian utzi dutenez, funtsezko ezaugarri bat, tack edo itsaskortasuna, hidrogelaren puztearen eta
substratu-ehunaren hezetasunaren funtzioa da, eta parametro horiek izugarri aldatzen dute erantzuna.
Beraz, oso topiko garrantzitsua da, alegia etorkizuneko formulazioetan berrikusi behar dena.
Adibide gisa, 4. irudian gure hidrogel batentzat lortutako tack edo itsaskortasunaren erantzuna
erakusten da. Kurbaren azpiko eremuak itsaspen-energia neurtzen du, eta ikus daitekenez parametro
hori hidrogelaren puztearen mende dago. Hidrogela lehor dagoenean ez dago itsaskortasunik eta
lortzen den erantzuna solido elastiko bati dagokiona da. Aldiz, hidrogela puztu egiten denean,
material biskoelastiko baten erantzun tipikoa antzematen da eta hori da behar dena itsaskortasuna
agertu dadin. Bost egunen buruan erantzuna ahultzen da, hidrogelaren egitura degradatzen delako.
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deformazioa (mm)
4. irudia. Puzte-denboraren arabera lortutako tack edo itsaskortasunaren erantzuna. Saiakuntzak 60, 90
eta 120 segundoko kontaktu-denboratan egin dira, hurrenez hurren.

4. Ondorioak
Portaera ez-linealak agerian uzten ditu aztertutako hidrogelek deformazio-prozesuetan jasaten
dituzten egiturazko aldaketak. Portaera-erregimen hauek bereizi ahal izan dira:
I. Erregimena. Erregimen biskoelastiko lineala, non kate-katramiloen sarea guztiz aldatu gabe
mantentzen den.
II. Erregimena. Katramilatze-puntuen arteko kateek flexio edo tenkatze ez-homogeneoa jasaten duten
erregimena, nolabait sarea ahulduz eta portaera pseudoplastikoa eta strain hardening delakoa sortu
araziz.
III. Erregimena. Entanglement edo katramilatze-puntuak apurtzen hasten dira.
Hidrogelaren itsaskortasunari dagokionez, ondorio gisa esan behar da, oro har, begizko
ehunen gainazalak etengabe bustita daudela eta horrek kontaktua zailtzen duela. Beraz, metodo
konbentzionalekiko atxikitze-parametroaren azterketak kontuan hartu behar ditu aplikazio mota
horietako funtsezko hainbat faktore, batik bat hidrogelaren puzte-maila eta ehun biologikoaren
hezetasuna.
5. Eskerrak
Lan hau, Eusko Jaurlaritzaren ELKARTEK programako AMNIOGEL (KK-2019/00086)
proiektuari esker burutu da.
6. Bibliografia
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G.H. McKinley, Prog. Polym. Sci., 36 (12) (2011) 1697
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Laburpena. Glioblastoma (GBM) burmuineko tumore primario ohikoena da. Espainian
biztanleriaren %0,005ak jasaten badu ere, minbizi mota guztiek eragiten dituzten heriotzen %7a
suposatzen du. Gaur egun, GBMaren aurkako terapien, hots kimioterapia eta radioterapia, efizientzia
oso baxua da, tratatzen diren pertsonen batezbesteko bizi-iraupena 14 hilabetekoa izanik soilik.
Honen eragile nagusia medikamentuek barrera hematoentzefalikoa zeharkatzeko duten eragozpenean
datza. Bereziki, makromolekuletan (antigorputz, entzima, azido erribonukleiko, etab.) oinarrituriko
tratamenduek arrakasta gutxi daukate. Hauen tamaina, gainazaleko karga eta giza gorputzean paira
ditzaketen desnaturalizazio prozesuak direla eta, burmuinera iristen diren kantitateak maila
terapeutikotik urrun gelditzen dira. Beraz, tratamendu efektiboak lortzeko, alde batetik
medikamentua babestuko duen eta bestetik burmuinera garraiatuko duen nanoibilgailu adimenduen
garapena proposatzen dugu gure ikerketa honetan, tratamendu alternatibo moduan. Hiru nanoibilgailu
polimeriko ezberdin garatuko dira: i) poli(laktida-ko-glikolida) nanopartikulak, ii) proteina bakarreko
nanogelak (single protein nanogels) eta iii) nanogel polipeptidikoak. Lan honetan frogatu nahi da
antigorputz terapeutiko bat (cetuximab) babesteko eta in vitro garatutako barrera hematoentzefalikoa
zeharkatzeko nanoibiligailu hauek duten gaitasuna.
1. Sarrera
Gaur egun, nerbio-sistema zentralak paira ditzakeen gaixotasunei aurre egiteko tratamenduak
mugatuak dira, hau da hain zuzen burmuineko tumore den glioblastomaren kasua. Izan ere, nerbiosistema zentrala oso selektiboa den barrera hematoentzefaliko deritzon mintz baten bidez babestua
dago1. Barrera hematoentzefaliko honek, odol-zirkulaziotik eratorritako agente arriskutsuak nerbiosistema zentralera iristea galarazten du, baina aldi berean, medikamentuen iritsiera ere oztopatzen du.
Izan ere, gaur egun aztertu diren medikamentuen %98a baino gehiagok ez dute modu eraginkor
batean barrera hematoentzefalikoa zeharkatzen2, eta beraz iristen den kantitatea ez da maila
terapeutikora iristen. Hau da zehazki biomakromolekulen (antigorputz, entzima, azido
errebonukleikoa etab.) kasua. Nahiz eta zenbait gaixotasun tratatzeko arrakastatsu agertu diren,
beraien tamaina handia, gainazaleko karga eta odol-zirkulazioan paira ditzaketen desnaturalizazio
prozesuak direla eta izugarri mugatzen dute hauen erabilera nerbio-sistema zentralean ematen diren
gaixotasunak konpontzeko. Izan ere, sistemikoki administratzen den biomakromolekulen %0,01a
bakarrik iristen da burmuinera3.
Biomakromolekula terapeutiko hauek babesteko eta garraitzeko gai diren nanoibilgailu adimendu
polimerikoak barrera hematoentzefalikoa zeharkatzeko aukera bezala agertu dira azkenaldi honetan.
Hau da zehazki lan honen funtsa. Hauen artean, polilaktidan oinarritutako nanopartikulak interes
handia erakarri dute polimero hauek erakusten duten biodegradarritasuna eta biobateragarritasuna
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dela eta4. Gainera, sintesi prozesua kontrolatuz edota monomero ezberdinen konbinazioz lortutako
nanopartikulen propietate nagusiak, hots, propietate mekanikoak eta biodegradazio denbora, doitu
daitezke modu erraz batean5. Beste aukera interesgarri bat proteina bakarreko nanogelak (single
protein nanogel) erabiltzea da. Gaur egun gutxi aztertu diren arren, aukera anitzak eskaintzen dituzte
nanoibilgailu adimenduak garatzeko orduan. Alde batetik, duten tamaina txikiagatik, izan ere
biomakromolekulak banaka kapsularatzen dira polimero geruza fin batekin inguratuz, eta beraz
nanogelen bukaerako tamaina biomakromolekularen antzekoa izatea lortzen da (10-20 nm)6. Bestetik,
nanogelen gainazala funtzionalizatzeko eskeintzen duten aukera zabalagatik, izan ere geruza
polimerikoa talde kimiko ugariekin hornitu daiteke sintesian erabiltzen diren monomero eta
gurutzatzaile ezberdinak erabiliz, eta beraz, barrera hematoentzefalikoa gurutzatzen ahalbidetuko
duten agente biologikoak erraz lotzen dira. Tamaina txikiko nanogel hauetaz gain, 100-200 nm inguru
dituzten polipeptidoz osatutako nanogelak ere aztertuko dira proiektu honetan. Guztiz
biobateragarriak eta biodegradagarriak izateaz gain, elkarrekintza kimiko zein fisikoen bidez
sintetizatu daitezke7. Modu horretan, propietate anitzeko nanogel ezberdinak lor daitezke eta hauen
eragina aztertu nanoibilgailuaren efizientzian.
Laburbilduz, barrera hematoentzefalikoa zeharkatzen izan dezaketen arrakasta kontuan harturik,
lan honetan hiru nanoibilgailu polimeriko ezberdin garatu dira antigorputz terapeutiko bat
(cetuximab) garraia dezaten: i) poli(laktida-ko-glikolida) nanopartikulak, ii) proteina bakarreko
nanogelak (single protein nanogels) eta iii) nanogel polipeptidikoak. Behin nanoibilgailuak garatuta,
hauen efizientzia aztertu da in vitro garatu den barrera hematoentzefalikoa zeharkatzeko duten
gaitasuna neurtuz.
2. Materialak eta metodoak
2.1. Nanoibilgailu polimerikoen sintesia
Poli(laktida-ko-glikolida)(PLGA) nanopartikulak: Nanopartikula biodegradarriak sintetizatzeko,
nanoprezipitazio teknika jarraitu da. Horretarako, pisu molekular ezberdineko bi PLGA erabili dira,
hots, PLGA 504H (Mw = 38-54 kDa) eta PLGA 752H (Mw = 4-15 kDa). PLGA disolbatzaile organiko
batean (adibidez azetona edo dimetil sulfoxido-DMSO) disolbatu ondoren, tantaz-tanta uretan
botatzen da irabiaketapean. Lortutako nanopartikulak zentrifugazio bidez berreskuratzen dira eta ur
distilatuarekin garbitzen dira beraien karakterizaziorako ekorketazko mikroskopia elektronikoa
(SEM) eta argiaren dispertsio dinamikoaren (DLS) bidez. (1. irudia, a).
Proteina bakarreko hidrogelak: Lehenik, antigorputza (cetuximab) ur-disoluzio indargetzaile
batean disolbatzen da eta, ondoren, monomeroak (2-metakriloiloxietil fosforil kolina) eta (3Akrilamidopropil) trimetilamonioa) gehitzen dira, gurutzatzailearekin batera. Kasu honetan,
glioblastomari lotutako metaloproteinasen aurrean degradatzen den sekuentzia peptidikoak erabiliko
dira gurutzatzaile gisa. Erradikal-askeko polimerizazioa has dadin hasarazle eta katalizatzailea
gehitzen dira azkenik, antigorputz bakoitza geruza polimeriko fin batean inguratuta gelditzen delarik
(1. irudia, b).
Nanogel polipeptidikoak: 100-200 nm inguruko nanogelak nanoprezipitazio bidez sintetizatuko
dira. Aurkako karga dituzten polipeptidoak ur-disolbatzaile batean disolbatzen dira, beraien arteko
elkarrekintzak sonikazio bidez bermatzen direlarik. Ondoren, disoluzio hau polipeptidoentzat txarra
den beste disoluzio batekin nahasten da sonikaziopean, modu honetan nanogel polipetidikoak lortuz.
Elkarrekintza fisikoez, hots elektrostatikoez, gain, elkarrekintza kimikoak ere aztertuko dira.
Horretarako, lehen aipatutako metaloproteinasen aurrean erantzuten duten gurutzatzaileak erabiliko
dira (1. Irudia, c).
2.2. Eredu zelularrak
Glioblastomaren bi- eta hiru-dimentsiotako eredu zelularrak: Glioblastoman bereizgarriak diren
bi zelula mota erabiliko dira. Alde batetik hazkunde epidermikoaren faktorearen errezeptorea (EGFR)
adierazten ez duten U87-MG zelulak erabiliko dira kontrol negatibo gisa. Bestalde, EGFR adierazten
duten DK-MG zelulak erabiliko dira lan honetan garatuko diren nanoibilgailuen efikazia aztertzeko.
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Bi kasuetan, zelulak bi dimentsiotan (azalera lau batean) zein hiru dimentsiotan (esferoide moduan)
haziko dira.
In vitro garatutako barrera hematoentzefalikoa: Nanoibilgailuak barrera hematoentzefalikoa
zeharkatzeko daukaten gaitasuna aztertzeko, eredu zelular sinple bat garatuko da transwellak erabiliz.
Bi aukera ezberdin aztertuko dira: i) zelula endotelialak soilik eta ii) zelula endotelialak transwellaren
goiko aldean eta astrozitoak beheko aldean. Bi aukera hauetatik, in vivo aurki daitezkeen ezaugarriak
hobeto antzeratzen dituen eredua aukeratuko da hurrengo entseguetarako.

1. irudia. Ikerketa honetan nanoibilgailu polimerikoak sintetizatzeko jarraituko diren hiru estrategia ezberdinak: (a)
Poli(laktida-ko-glikolida)(PLGA) nanopartikulak, (b) Proteina bakarreko hidrogelak (c) Nanogel polipeptidikoak

3. Emaitzak
3.1. Nanoibilgailu polimerikoen sintesia
Aurreko atalean nanoibilgailu polimerikoak lortzeko azaldu diren aukeren artean, poli(laktida-koglikolida)n (PLGA) oinarritutako nanopartikulen sintesia izan da orain arte arrakastatsuena. Hiru
kontzentrazio ezberdin (50, 25 eta 10 mg/ml), bi disolbatzaile (azetona eta DMSO) eta pisu molekular
ezberdineko bi polimeroen (504H eta 752H) arteko konbinazioak aztertu dira, itxura esferikoko eta
tamaina txikiko (<200 nm) nanopartikulak lortzeko asmoz. Emaitza onena 10 mg/ml kontzentrazioa
duen azetonan disolbaturiko 752H polimeroarekin lortu da (2. irudia). Kasu honetan, DMSOarekin
ez bezala, banakako partikulak sintetizatzea lortu da. Kontzentrazio haundiagoekin (25 eta 50 mg/ml)
lan egiterakoan, prezipitatu bat sortu zen nanopartikulekin batera, prozesuaren etekina murriztuz.
Proteina bakarreko hidrogelei dagokionez, antigorputza kapsularatzeko gai izan gara eta 10-20 nm
inguruko nanoibilgailuak neurtu dira. Lortutako tamaina txikia izateak abantaila garrantzitsua
suposatzen du beste nanoibilgailuekiko barrera hematoentzefalikoa zeharkatzeko orduan.

2. irudia. Poli(laktida-ko-glikolida) (PLGA) 752H-rekin lortutako nanopartikula polimerikoak.
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3.2. Eredu zelularrak
Glioblastoma tumorearen zelula-ezaugarriak modu zehatz batean in vitro irudikatzeko, hirudimentsiotako eredu zelularra garatzea erabaki dugu. Eredu honetan hiru geruzaz osaturiko
esferoideak lortzen dira. Esferoidearen erdigunean zelula nekrotikoak aurkitzen dira, kanpoaldean
hazkuntza prozesuan dauden zelulak eta bi hauen artean zelula kieszenteak (zelula-zatiketarik gabe
egoera begetatiboan aurkitzen diren zelulak). Tamaina aproposeko (350-400 μm) esferoideak
lortzeko, zelula kopuru ezberdinak jarri dira mikroputzu itsasgaitzetan. U87-MG zelulen kasuan,
3000 zelulekin erdietsi da helburua. Gainera, lortutako esferoideen zirkulartasun balioa unitatetik
gertu mantendu da kasu guztietan. DK-MG zelulen kasuan, ez dira lortu tamaina aproposeko
esferoideak prozedura berdina jarraituz. Nahiz eta zirkulartasun balioa unitatetik gertu egon, esferoide
txikiegiak lortu dira (3. irudia). DK-MG zelulen esferoideak lortzeko asmoz, orain, zelulazintzilikatze metodoa (hanging-drop) aztertzen ari gara.

3. irudia. DK-MG edo U87-MG zelulekin lortutako esferoideak.

4. Ondorioak
Lan honetan barrera hematoentzefalikoa zeharkatu eta antigorputz terapeutiko bat garraiatu
dezaketen hiru nanoibilgailu polimeriko aztertu dira. Poli(laktida-ko-glikolida) nanopartikulen
sintesia erdietsi da eta tamaina txikiko (100-200 nm) banakako nanopartikulak lortzen dira FDAk
(Food and Drug Administration) onartutako polimero bat erabiliz. Hurrengo urratsetan
antigorputzaren kapsularatzea eta nanopartikulen gainazalaren funtzionalizazioa aztertuko dira.
Proteina bakarreko hidrogelen kasuan, oso tamaina txikiko (10-20 nm) nanoegiturak lortu dira.
Ezaugarri hau desiragarria da barrera hematoentzefalikoaren zeharkatzea erdiesteko, eta beraz
glioblastomaren tratamendua hobesteko. Etorkizunean, proteina bakarreko hidrogelak
metaloproteinasekiko daukaten erantzuna eta antigorputza askatzeko daukaten gaitasuna aztertuko
dira. Behin nanoibilgailuak optimizatuta, hauen efizientzia eta barrera hematoentzefalikoa
zeharkatzeko daukaten gaitasuna aztertuko da, lan honetan garatzen ari diren eredu zelularrak
erabiliz.
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Ostomizatutako pazienteen azalera abdominalera egokitutako gailuen
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Gako-hitzak: ostomia, dispositibo medikoa, silikona.
Laburpena. Koloneko minbizia biztanlerian zabalduen dagoen minbizien artean dago 2018ko
datuen arabera. Munduan antzematen diren 18.1 miloi minbizi kasu berrien artean % 10,2 koloneko
minbiziarekin erlazionatuak dira. Euskal autonomia erkidegoan portzentai hau are altuagoa da, % 18
alegia, bigarren minbizi mota antzematuena delarik. Gainera, 2040 urterako kasuen % 75eko igoera
aurreikusten da, mundu mailan ostomia-sistema baten behar potentziala izan dezaketen pertsonen
kopurua 5 miloira iritsi daitekeelarik. Kirurgiaren ostean beharrezko diren ostomia-sistemak
pazientearen azalera abdominalean itsasten diren partxe eta honi finkatzen zaizkion erabilpen
bakarreko poltsek osatzen dituzte. Partxe hauek modu estandarrean ekoizten dira eta ez dira
pertsonalizatuak, azalera guztiz laua dutelarik. Horregatik kasu askotan ez dira pazienteek izan
ditzaketen hernia edota deformazio abdominaletara egokitzen, itsaskortasun eta erabilpen arazoak
sortuz.(1) Horregatik, lan honetan ostomia-partxe egokituen garapenerako metodoa landu da.
Ordenagailu bidezko Tomografia Axiala (OTA) edo Erresonantzia Magnetikoa (ER) erabiliz
medikuntza arloan erabiltzen diren irudi fitxategia (DICOM) jasotzea da lehen pausua. Ondoren 3D
Slicer softwarea erabiliz intereseko eremua definitu irudi segmentazio teknikak erabiliz eta fitxategi
estereolitografiko bat sortzen da (.stl). Fitxategi hau CREO softwarea erabiliz moldaketak burutzea
onartzen duen beste formatu batetara bilakatu ostean intereseko azalera molde bat diseinatzeko
erabiltzen da. Behin moldearen diseinu grafikoa izanda, berriz fitxategi estereolitografiko bat sortu
eta Simplify softwarea erabiliz inpresio-fitxategiak sortzen dira, 3D inprimagailu bidez moldea
termoplastikoan ekoizteko. Gailu mediko hauek silikonaz ekoizteak abantaila interesgarriak ditu,
besteak beste material elastikoa eta moldagarria izateaz aparte inertea dela zitotoxikotasun eta
azalaren narritadura eta sentsibilizazioari dagokionez. Gainera, gailua azaletik kentzea errazten duen
materiala da eta ez du zauriaren inguruko azala mintzen. Horregatik ekoiztutako moldea girotenperaturan ontzen den medikuntza graduko silikonaz bete eta ondu arte itxoin ostean partxe
egokitua lortzen da. Silikonazko partxe honi itsaskorra den beste silikona batez inpregnatu behar zaio
azalarekin kontaktuan egongo den azalera. Mediku eta erizainen eskaerak betetzen dituen silikona
egokia identifikatzeko gradu ezberdinen itsaskortasuna neurtu da.
1. Sarrera
Ostomiako poltsarekin lotzen den disko itsaskorra pazientearen azalari ondo finkatzeko,
dispositibo medikoak silikonazko bi osagai ditu; euskarri-silikona bat, pazientearen azaleko
geometriara egokitzen dena, eta silikona honen eta larruazalaren arteko itsaspenerako, silikona
itsaskor bat erabiltzen da.
Ostomiako dispositibo medikoak behar bezala finkatu behar da pazientearen estomaren inguruko
azalari, estoma mota, tamaina eta geometria edozein direla ere. Ostomiako diskoaren larruazalarekiko
itsaspen ahulak, honen eta ostomiako poltsaren galera eragin lezake, estoma agerian utziz eta
gorozkien ihesa eraginda. Itsaskortasun eskasak, halaber, hainbat arazo sor ditzake, hala nola
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estomaren gaineko presioa eta/edo mina, edo gorozkien ihes partziala irekidura txikietatik, azalaren
eta diskoaren arteko tartean. Gainera, ileostomietatik datozen gorozkien-ihesak narritagarriak izan
daitezke estomaren inguruko azalarentzat, pH baxukoak izan ohi baitira [1].
Gradu medikozko silikonen eta azalaren arteko itsasgarritasun-ikerketa honetan, 3 euskarrisilikona mota desberdin (oinarri-diskoa egiteko erabiltzen direnak) eta 3 silikona autoitsaskor
(diskoaren barruko gainazala blaitzen dutenak) aztertu dira. Produktu komertzialarekiko
itsasgarritasun-maila baliokidea edo handiagoa eskaintzen duen silikona konbinazioa identifikatzeko,
itsasgarritasun-saiakuntzak egiten dira konbinazio bakoitzak duen itsasgarritasun-indarra
kuantifikatzeko. Konparazio gisa, ostomiako merkatuan dagoen produktu komertzialari
itsasgarritasun-saiakuntzak ere egiten zaizkio. Ikerketa honek hiru fase nagusi ditu: lehenik, material
eta probeten prestaketako fasea; ondoren, itsasgarritasun-saiakuntzen karakterizazio-metodoa; eta,
azkenik, emaitzak eta eztabaida.
2. Materialak eta probeten prestaketa
Itsasgarritasun-saiakuntzak Europako VDI 2019 araudiaren arabera egiten dira(2). Giza azalaren
ordez, itsasgarritasun-saiakuntzak behi-larru naturalarekin egiten dira. Silikonazko probetak egiteko,
LSR (Liquid Silicone Rubber) 4370, LSR 4330 eta RTVgel (Room Temperature Vulcanizer) 4439
euskarri-silikona gisa erabiltzen dira, guztiak Elkem Silicones hornitzailearen Silbione™ markakoak.
Silikona autoitsaskor gisa, Silbione™ RTVgel 4645, Silbione™ RTVgel 4642 eta MG (Medical
Grade) 7-9900 silikonak erabiltzen dira, azkenengo hau Dow Corning® merkaturatua.
Beraz, silikonazko 9 konbinazio desberdin daude eta horiei larruarekin duten itsasgarritasunindarra kuantifikatu behar zaie. Silikona horiek guztiak giza azalean erabiltzeko egokiak dira, gradu
mediko gisa ziurtatuta baitaude. Aipatu beharra dago bi osagaiko silikonak direla guztiak, nahasgailu
estatiko baten bidez konbinatzen dira eta ontze-prozesua giro-tenperaturan ematen da hezetasunaren
bidez.
Emaitzak ahalik eta egiazkotasun eta erreproduzigarritasun handienarekin lortzeko, silikonazko 9
materialen konbinazio bakoitzeko 3 probeta egiten dira. Gainera, euskarri-silikonaren eta
autoitsaskorraren konbinazio bakoitzeko, segidako 5 itsasgarritasun-saiakuntza egiten dira (probetak
berritsatziz), erabilera bat baino gehiagoko itsasgarri gisa duten erabilgarritasuna aztertzeko.
Modu honetan, 135 itsasgarritasun-saiakuntza egin behar dira. Behi-larruaren 150 × 50 mm-ko
laginak prestatzen dira, hauen aurkako itsasgarritasun-substratu gisa saiakuntzak egiteko.
Saiakuntzaren araudia jarraituz, entseatu beharreko probetak eta itsasten den substratuak (larrua)
neurri zehatzak bete behar dituzte. Halaber, merkatuan nagusi den B. Braun® hornitzailearen
produktu komertzialarekin 5 itsasgarritasun-saiakuntza ziklo egiten dira, garatutako silikonen eta
merkatuan dauden produktuen arteko itsasgarritasun-maila alderatzeko.
Silikonazko probetak ekoizteko prozedura berdina da konbinazio guztietarako. Bi osagaietakoa
izanda, A eta B osagai bakoitzetik 50 ml isurtzen dira MIXPAC™ bi osagaietako silikonetarako
kartutxotan (A, 1 irudian). Bi osagaiak nahasgailu estatiko MIXPAC™ bidez nahasten dira (B, 1
irudian). Silikona probetako moldean injektatzeko COX™ aire konprimituko pistola erabili (C, 1
irudian) egiten da. Aire konprimituzko pistola honen bidez, euskarri-silikona isuri behar da moldearen
barrunbea erabat bete arte eta 30 minutuz sartu labean 120 ⁰C-ra, silikona ontzeko. Itsasgarri gisa
erabiltzen diren silikonak ere bi osagaietakoak dira; beraz, nahaste prozesua euskarri-silikonetarako
deskribatutakoaren berdina da. Silikona itsaskorra Petri plaka batean isurtzen da (E, 1 irudian), eta
homogeneoki 3,5 g silikona itsaskor igurtzi egiten da, espatula bat erabiliz (D, 1 irudia). Orduan,
ontze-prozesu bat aplikatzen zaio ere, ahalmen itsasgarri handiagoa izateko; beraz, silikona itsaskorra
igurtzi ondoren probetei berriz ere berogailuan sartzen dira 30 minutuz 120 ⁰C-ra.
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1. irudia. A.) Bi osagaietako silikonentzako MIXPAC™ tutua B.) Bi osagaietako silikonen MIXPAC™
nahasgailua. C.) COX™ aire konprimituzko pistola. D.) Probetan silikona itsaskorraren banaketarako
espatula. E.) Silikona itsaskorraren isurirako Petri plaka.

3. Karakterizazio metodoa
Itsasgarritasun-saiakuntzak trakzio-makina unibertsal Hounsfield® batean egiten da. Saiakuntza
egiteko tresneri moduan, saiakuntza-orga eta errail-gidari bat behar dira. Trakzio-saiakuntzako
makinaren beheko muntaketa-eremuaren kontra finkatzen da errail-gidaria, saiakuntza-orga bertan
kokatzeko eta saiakuntzan zehar desplazamendu horizontala ahalbidetzeko. Saiakuntza-orga
entsailuko plataforma mugikorra da, eta bertan, larruzko substratua silikonazko probetarekin
finkatzen da, probetan geratzen den goiko mutur librea makinaren barailarekin lotuz.
Probeten konbinazio posible guztiak egin ondoren, itsasgarritasun-saiakuntza prestatzen da.
Larruaren lagina errail-gidarian finkatzen da, errail-gidariari torlojututako albo-platerekin.
Silikonazko probetaren mutur librea 90º-ra lotuta egon behar da barailarekin, mutur librearen
norabidea makinaren trakzio-indarraren ardatzarekin bat etor dadin, 24. irudian ikus daitekeen bezala.
Trakzio-saiakuntzarako karga-zelula gisa, 1.000 N-eko indar maximoko bat erabiltzen da, balio
txikiko indarrak neurtu behar baitira.
Saiakuntzako tresnak eta materiala trakzio-makinan kokatu ondoren, 24. irudian ikusten den
bezala, Metrotec® softwarean konfiguratzen dira saiakuntzaren parametroak. Europako VDI 2019
araudia errespetatuz, eskuzko trakzio-saiakuntza bat definitzen da, 100 mm/min-ko abiadura
konstantean eta inolako aurrekargarik gabe.
Beharrezkoa da itsasgarritasun kurbetatik informazio interesgarria ateratzea eta neurketetan zarata
eduki handia duten eremuak baztertzea. Hala, probeten itsasgarritasun-ahalmena kuantifikatzeko
intereseko eremua definitzen da, 60 eta 130 mm arteko luzera-tartean (25. irudia). Kurbaren 0 eta 60
mm arteko eremua kutsatuta dago probetaren trakzio-deformazioaren ondorioz, saiakuntza-orga
mugitu gabe baitago eta probeta oraindik larru-laginetik askatu gabe dagoenez, baztertu egiten da
itsasgarritasun-indarraren kalkulurako.
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2. irudia. Itsasgarritasun saiaketari hasiera emateko materialen antolaketa eta kokapena

130 mm-ko luzapenetik aurrera, saiakuntza berriro kutsatu egiten da silikona autoitsaskorra
saiakuntza-organ harrapatuta geratzen delako, eta silikonak larruarekiko daukan itsasgarritasunindarren adierazlea ez den datuak detektatuz.
Grafiko guztiak lortu eta prozesatu ondoren, kurba bakoitzaren intereseko datu numerikoak bildu
eta prozesatzen dira. Prozesamendu honen bidez, lagin bakoitzaren 5 zikloen batez besteko indarra
eta desbideratze estandarra kalkulatzen dira. Lagin bakoitzaren batez besteko indarrarekin,
konbinazio bakoitzarekin lortzen den batez besteko itsasgarritasun-indarra kalkulatzen da, horietako
zeinek eskaintzen duen itsasgarritasun-ahalmen handiena zehazteko. Era berean, konbinazio bereko
laginen arteko desbideratze estandarra neurtzen da.
4. Emaitzak eta eztabaida
LSR 4330 eta 4370 euskarri-silikonan oinarritutako probetak ezin izan ziren fabrikatu, biskositate
handiegia zeukatelako aire konprimituko pistola bidez injektatzeko, non pistolaren torke maximoa
aplikatuz hala ere, ez zen izan posible silikonarik isuritzea. Beraz, RTVgel 4439 euskarrisilikonarekin bakarrik fabrikatu ziren probetak, 3 silikona autoitsaskorrekin konbinatuta. Probeta
horietako bakoitzarekin 5 itsasgarritasun-saiakuntza egin ziren. Beraz, 45 kurba lortu ziren guztira
analisia egiteko. Jarraian, silikona RTVgel 4439 eta RTVgel 4642 konbinaketako lagin baten
emaitzak azaltzen dira.
4642 silikona itsaskorraren konbinaketan, fabrikatutako 3 laginetako baten lortutako emaitzak ikus
daitezke 3. irudian. Intereseko eremuan, itsasgarritasun-indarraren aldakortasuna bereizi egiten da,
bai eta lehenengo saiakuntza-zikloko batez besteko indar handiena dala ere. Lagin honekin egindako
saiakuntzetan, lehen zikloaren ondorengoko zikloek aldakortasun gutxiago eta errepikagarritasun
handiagoa dutela ohartzen da.
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3. irudia. RTVgel 4439 euskarri silikona eta RTVgel 4642 silikona itsasgarri konbinaketaren
itsasgarritasun-indarren emaitzak

1. taulako 4. zutabean, probeta eta silikona-konbinazio bakoitzeko 5 zikloetako batez besteko
itsasgarritasun-indarraren emaitzak ageri dira. 1. taulako 6. zutabean, 3 laginen batez besteko
itsasgarritasun-balioak ageri dira. Batez besteko itsasgarritasun-indar handiena erakutsi duen
konbinazioa RTVgel 4439 euskarri-silikona da, RTVgel 4645 silikona autoitsaskorrarekin, batez
beste 5,83 N indar itsasgarriarekin. Hala ere, konbinazio honen desbideratze estandarra gainerako
konbinazioena baino handiagoa da.
MG 7-9900 silikona itsaskorrarekin egindako konbinazioak batez besteko itsasgarritasun-indar
egokia izan duen arren, baztertu egin behar da, silikona itsaskor horren eta RTVgel 4439 euskarrisilikonaren arteko bateraezintasunagatik. Honen arrazoia, MG 7-9900 silikona itsaskorra euskarrizko
silikonatik askatu eta larru-substratuari itsatsita geratzen zen, aldagarritasun handia eraginik lortutako
itsasgarritasun-kurbetan. Hala ere, probeten arteko batez besteko itsasgarritasun-indarraren
desbideratze estandar txikiena eskaini du.
Nabarmentzekoa da RTVgel 4645 konbinazioak beste konbinazio bien aldean erakusten duen
batez besteko itsasgarritasun-indarraren aldakortasun handia, kalkulatutako desbiderazio
estandarraren bidez ohartuta. Substratuan jarritako silikona autoitsaskorraren kantitatean sartutako
aldakortasunari izan daiteke arrazoia. Izan ere, espatularen bidez banatutako silikona kantidadea
gainazalean aldatu egiten da, errepikakortasun gutxiko prozedura izanik. Hala ere, konbinazio
horretako bigarren laginak desbideratze estandar txikia aurkezten du.
RTVgel 4642 silikona itsaskorraren konbinazioa, 3 konbinazioetako itsasgarritasun-indarrik
txikiena izan da. Nahiz eta B. Braun® produktuaren itsasgarritasun-indarra da handiena izatea, ez da
gainerako enstsailuekin interkonparatiboa; izan ere, hiru saiakuntza-ziklo baino ez egitea lortu zen,
eta entsailurako erabilitako probetaren dimentsioak desberdinak ziren, ez araudiak zehazten zituenak.
Gainera, honen probeta gainerako probetak baino lodiera txikiagoa duenez, presio handiagoa
transmititzen zaio larruaren eta silikonaren arteko interfazeari, zikloen artean eskuz presionatzean.
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1. taula. Silikonen konbinaketa ezberdinekin egindako saiakuntzen itsasgarritasun-indarren emaitza estatistikoak

Euskarri
silikona

Silikona
itsasgarria

MG 7-9900

RTVgel
4439

RTVgel 4642

RTVgel 4645

B. Braun® produktua



1

Itsasgarritasunindarraren
batezbestekoa
(N)
5,409

Zikloen
arteko
desbiderazio
estandarra
0,103

2

5,719

0,635

3

5,46

0,298

1

5,51

0,715

2

5,728

0,436

3

5,092

0,51

1

4,796

0,7509

2

6,255

0,242

3

6,534

1,001

1

6,63

3,96

Lagin
zbk.º

Itsasgarritasunindarraren
batezbestekoa
(N)

Laginen
arteko
desbiderazio
estandarra

5,53

0,17

5,44

0,32

5,86

-

0,93

-

5. Ondorioak
Ondorioztatzen da LSR motako silikonak makinako injekziorako bakarrik erabil daitezkeela, eta
ezin direla eskuz injektatu biskositate handiegia izanik, nahiz eta aire konprimatuko pistolaren bidez
eskura daitekeen gehieneko torke-indarra aplikatuz. Saiakuntzak egiteko erabili den metodoari
dagokionez, saiakuntza-zikloetako emaitzetan errore txiki bat sartu da, zikloen arteko prestaketan non
silikonazko probetak eskuz berritsatsi egiten dira larruarekin.
Probetan eragindako larruari itsasteko eskuzko presioa aldatu egiten da ziklotik-ziklora, eta horrek,
saiakuntzan neurtutako itsasgarritasun-mailan eragina dauka. Horrelako saiakuntzak egiteko, silikona
larruari itsasteko metodo sendoago bat erabiltzea komeni da.
Saiakuntzetan lortutako emaitzen ondoren, RTVgel 4645 silikona autoitsaskorra da proiektu honen
intereseko aplikaziorako egokiena, B. Braun® produktu komertzialaren itsasgarritasun-maila berdina
edo handiagoa eduki behar baitu. Laginek haien artean aurkeztutako aldakortasun gehiena silikona
itsaskor kantitatearen bariabilitateari dagokio. Hala ere, silikonazko probeta larru-substratuari
itsasteko prozesua estandarizatzea komeniko zen eta hala nola, silikona autoitsaskorra silikonazko
probetan igurtzeko prozesua baita ere.
Lehendik dagoen produktu komertzialarekin alderatuta, hautatutako silikonaren ahalmen
itsaskorrak beharrezko prestazioak betetzen dituela jotzen da. Lehen zikloan, produktu
komertzialaren oso hurbileko itsasgarritasun-balioak lortu dira. Hala ere, saiakuntza egiteko erabili
diren silikonazko probetek produktu komertzialarenak baino askoz lodiera handiagoa dute,
itsasgarritasun-saiakuntzaren araudiaren zehaztapenak direla eta. Probeten lodierak eragin handia du
itsasgarritasunean, eta, zenbat eta txikiagoa izan haren lodiera, orduan eta errazago itsasten zaio
substratuari. Gainera, askoz errepikagarritasun handiagoa eskaintzen duela frogatu da
berrerabilerazko silikona bezala, ondorengoko zikloen konparaketaren ondoren. Oro har, lehenengo
zikloaren ondorengoko indar itsasgarria gutxitu ondoren, 3 silikona autoitsaskorrek
errepikagarritasun handia eskaini dute hurrengo 4 zikloetan.
6. Eskerrak
Eskerrak ELKARTEK 2019 proiekturako finantzazioagatik.



Lortutako emaitzak ez daude saiakuntzaren baldintza eta parametro berdinetan
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Poli(ε-kaprolaktona)/Azido mikofenoliko dispertsio solido amorfoak:
nahasgarritasuna eta farmako liberazioa
O. Sánchez-Aguinagalde1, E. Sánchez-Rexach1, A. Lejardi1, E. Meaurio1, J.R.
Sarasua1
1

ZIBIO Taldea, Meatze eta Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen Zientzia eta POLYMAT, Bilboko Ingeniaritza
Eskola, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV), Torres Quevedo Ingeniaria Plaza 1, 48013 Bilbo

Kontaktua: oroitz.sanchez@ehu.eus

Hitz-gakoak: poli(ε-kaprolaktona); azido mikofenolikoa; nahasgarritasuna; liberazioa
Laburpena. Lan honetan azido mikofenolikoa (MPA) poli(ε-kaprolaktona) (PCL) matrize batean
sartuz dispertsio solido amorfo (ASD) bat prestatu da, medikamentuaren bioerabilgarritasuna
hobetzeko asmoz. Polimero/medikamentu konbinazioaren nahasgarritasuna eta elkarrekintzak aztertu
dira, farmakoaren liberazio mekanismoetan ere arreta jarriz. PCL eta MPA-ren nahasgarritasuna
baieztatzeko, konposizio guztien tarteko beira trantsizio tenperatura bakarra (Tg) eta Flory-Huggins
elkarrekintza parametro negatiboa antzeman dira. Beste alde batetik, liberatutako farmako kantitateak
neurtu dira, liberazio zinetika difusio eta kontzentrazioaren araberakoa dela ikusiz.
1. Sarrera
Azido mikofenolikoa (MPA - C17H20O6, ~320 g/mol; disolbagarritasuna uretan: 35.5 mg/L)
organoen transplanteetan baztertzea saihesteko erabiltzen den sendagai immunoezabatzailea da.
Giltzurrun, bihotz edo gibel transplante alogenikoak jasotzen dituzten gaixoen organoen errefusaren
profilaxian erabiltzen da 1. Honez gain, gaixotasun ezberdinetatik ateratako zelulen proliferazioaren
aurkako efektuak dituela ikusi da. Gaixotasun hauen artean leuzemia, linfoma edo minbizi
pankreatikoa aurki daitezke, beste batzuen artean. Hala ere, minbizietarako aplikazio klinikoa
mugatua dago, gibelak MPA azkar garbitzen baitu, honen bioerabilgarritasuna jaitsiz 2. Farmako
honen abantailak aprobetxatu ahal izateko, tratamentu lokalizatu bat garatu behar da, beharrezko
lekuan epe luzez MPA kontzentrazioa mantenduz, tumorearen hazkundea ekiditzeko.
Lan honetan, MPAren bioerabilgarritasun baxua hobetzeko konponbidea dispertsio solido amorfoa
(ASD) eratzea da poli(ε-kaprolaktona) poliester erdi-kristalino biodegradagarriarekin. Polimero hau
epe luzeko aplikazio biomedikoetarako egokia da, degradazioak zenbait hilabetetik urte batzuetara
iraun baitezake 3. ASDetan, sendagaiaren forma amorfoari eusteko, kate polimerikoek kristalizazio
inhibitzaile gisa jokatzen dute 4,5.
Lan honen helburua PCL eta MPAren arteko nahaskortasuna aztertzea da, eremu nahasgarria
seguruagoa baita sistemaren epe luzeko egonkortasuna lortzeko. Ekorketa diferentzialeko
kalorimetria (DSC) erabiliz, polimero-farmako arteko beira trantsizio tenperatura (Tg) bakar baten
presentzia baieztatu da, bien arteko elkarrekintza parametroaz gain, urtze-puntuko depresioaren
analisia erabiliz. Azkenik, in-vitro farmakoen liberazioa aztertu da.
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2. Materialak eta metodoak
2.1. Materialak
Poli(ε-caprolactona) (PURASORB® PC12) Corbion Biochem (Herbehereak) enpresari erosi zaio,
bere batezbesteko pisu molekularra 1,3·105 g mol-1 izanik. Aziko mikofenolikoa Fluorochem-en
(Erresuma Batua) etxekoa da eta diklorometanoa (DCM) Labkem hornitzailearena.
2.2. Nahasteen prestaketa
Filmak disoluzio/lurrintze (solvent casting) metodoa erabiliz prestatu dira, disolbatzaile moduan
diklorometanoa (DCM) erabiliz, giro tenperaturan.
2.3. Ekorketa diferentzialeko kalorimetria (DSC)
Analisi termikoak egiteko TA INSTRUMENTSen Q200 DSC Modulatua erabili da. Ekorketa
guztiak aluminiozko kapsula hermetikoetan egin dira, nitrogeno atmosferan eta 5 eta 10 mg arteko
laginekin. 20°C/min-ko bi ekorketa egin dira eta beira trantsizio tenperatura (Tg) bigarren ekorketan
neurtu da.
2.4. Urtze-puntuko depresioaren analisia
MPAren urtze-puntuko depresioa %0-20 PCLn nahasteak neurtuz lortu zen. MPA kristalen urtze
tenperatura jasotzeko, laginak DSCan berotu ziren, 1°C/min-ko abiaduran. Laginetan ez zen pisu
galerarik atzeman.
2.5. In vitro farmakoen liberazioa
Esperimentu honetarako erabili ziren konposizioak PCL/MPA 99,95/0,05, 99,8/0,2, 99,5/0,5, 99/1
eta 98/2 izan ziren. Solvent casting bidez lorturiko Ø10 mm-ko lagin biribilak 1 mL 0,1M PBS
tanpoian (pH 7,4) murgildu ziren, 37°C-tan. Aurretik finkatutako denbora tarteetan 200 μL-ko laginak
jaso ziren, ondoren PBS garbiarekin ordezkatuz. Disoluzioaren farmako kontzentrazioa BioTech
Sinergy H1M Microplate irakurlearen bidez neurtu zen. Honetarako, aurretik kalibrazio kurba bat
egin zen, 0.1 M PBS-tan MPA disoluzioen absorbantzia neurtuz, 305 nm-ko uhin luzeran.
3. Emaitzak
3.1. Ekorketa diferentzialeko kalorimetria (DSC)
Bi osagai beraien artean nahasgarriak direnean, bien beira trantsizio tenperaturen (Tg) arteko Tg
bat espero da, non osagai bakoitzaren portzentaien arabera progresiboki aldatzen den6. Bestalde, balio
bakar bat baino gehiagoren presentziak fase amorfoen arteko banaketa erakusten du. Sistema bitar
amorfoen arteko Tg-ak aurreikusteko metodo desberdinak erabili daitezke, hala nola, Gordon-Taylor
(GT), Couchman-Karasz (CK) edo Fox ekuazioak. Kasu honetan Fox ekuazioa erabili zen (1.
Ekuazioa), antzeko dentsitateko osagaiez osatutako sistemak aztertzeko garatu baitzen (PCL eta
MPAren dentsitateak 1,14 g/zm3 eta 1,3 g/zm3 dira, hurrenez hurren)7.
1
𝑇𝑔𝑏

𝑤

𝑤

= 𝑇 1 + 𝑇 2.
𝑔1

(1)

𝑔2

Non w1 eta w2 1 eta 2 osagaien pisu frakzioak diren hurrenez hurren, Tg1 eta Tg2 osagai puruen
beira trantsizio tenperaturak eta Tgb nahasketaren beira trantsizio tenperatura. 1. taulan ikus daitezke
konposatu desberdinentzako kalkulatu diren balioak.
Laginei burutatako bigarren ekorketa aztertzerakoan, argi ikusten da Tg bakarra antzematen dela
konposizio guztietan, honek nahasgarritasuna iradokituz. PCL puruaren Tg-a -60°C-tan aurki daiteke,
eta MPArena 11°C-tara. 1. irudian ikusi daitekeen bezala, PCL/MPA nahasketek osagai garbien
arteko Tg bakarrak erakusten dituzte konposatu guztietan, Fox ekuazioarekin iragarritako balioetatik

403

hurbil (ikus 1. Taula). Emaitza hauek ikusita, fase amorfoan osagai biak guztiz nahasgarriak direla
ondoriozta daiteke.

1.Irudia. PCL, MPA eta PCL/MPA nahasketen bigarren DSC ekorketak.

1. taula. PCL, MPA eta PCL/MPA nahasketen DSC emaitzak.
PCL/MPA

Tg esperimentala (°C)

Tg teorikoa (Fox) (°C)

Tm PCL (°C)

ΔHf PCL (J/g)

PCL
80/20
60/40
40/60
20/80
MPA

-60
-44.1
-36.3
-25.7
-10.2
11.1

-48.8
-36.3
-22.4
-6.8
-

57.2
51.7
46.4
-

66.4
49.8
25.9
-

3.2. Urtze-puntuko depresioaren analisia
Bi osagaien arteko nahasketaren energia askea (ΔGmix) negatiboa denean, sistema bat
termodinamikoki nahasgarritzat hartu daiteke. Hau urtze-puntuko depresioaren metodoa erabiliz
frogatu daiteke, Flory-Huggins teoria erabiliz. Metodo honen arabera, farmakoaren urtze tenperatura
jaisten joango da nahastean polimero edukia igo ahala 8. Urtze-puntuko depresioa aztertzeko Floryren erlazioa erabili daiteke (2. Ekuazioa):
1
𝑇𝑚

−

1
0
𝑇𝑚

=

−𝑅 𝑉2𝑢 ln 𝜙2
(
𝑚2

∆𝐻2𝑢 𝑉1𝑢

1

+ (

𝑚2

−

1
𝑚1

) 𝜙1 + χ12 𝜙12 ).

(2)

Non Tm0 osagai kristalizagarriaren urtze puntuaren oreka den, eta Tm nahasteen urtze puntuaren
oreka. 1 eta 2 azpiindizeak osagai amorfo eta kristalizagarriei dagokizkie, hurrenez hurren. R gas
konstante unibertsala da, eta ΔH2u unitate kristalino errepikakorren mol bakoitzeko fusioaren beroa
da. Vu unitate errepikakorraren bolumen molarra da, m polimerizazio maila, ϕ bolumen frakzioa, eta
χ12 polimero-polimero elkarrekintza parametroa.
2. Ekuazioa aplikatzeko, MPAren bolumen molarra (𝑉2 = 246,3 zm3/mol) sarearen bolumen
molarra da, hau da, 𝑚2 = 1. Bolumen bera polimeroaren unitate errepikakorraren bolumen molartzat
hartu daiteke, 𝑉2 = 𝑉1𝑢 . 𝑚1 = 𝑉𝑝𝑜𝑙 ⁄𝑉1𝑢 handia denez, 1⁄𝑚1 ≈ 0. Beraz, 2. ekuazioa 3.ekuaziora
sinplifikatu daiteke :
1
𝑇𝑚

1

−𝑅

− 𝑇 0 = ∆𝐻 (ln 𝜙2 + 𝜙1 + χ𝜙12 )
𝑚

(3)

2
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Osagai puruen eta PCL/MPA nahaste desberdinen urtze puntuak berotze abiadura baxuan
(1°C/min) neurtu ziren. MPA puruaren batezbesteko urtze-puntua Tm0 = 140,3°C da, eta tenperatura
hori ia 5°C gutxitzen da nahasteari %20 PCL gehitzean. Nahaste bakoitzean lortutako datuak 2. taulan
ikusi daitezke. Emaitza hauek, MPA puruaren batezbesteko urtze-entalpiarekin (ΔHMPA = 114.7 J/g)
erabili dira 3. ekuazioa irudikazeko polimeroaren bolumen frakzioaren karratuaren (𝜙12 ) funtzio gisa.
Funtzio honen maldak (Ikus 2. irudia), elkar-ekintza parametroaren hurbilketa bat ematen du χ =
−1,18. Elkar-ekintza parametroaren balio negatiboek erreakzio exotermikoa adierazten dute,
termodinamikoki nahasgarriak direla baieztatuz.

2. taula. Laginen urtze-tenperaturak.
MPA (%)

Tm (°C)
2.lagina
140.5
139.9
138.1
138.9
135.7

1.lagina
139.2
139.6
138.4
137.4
135.8

100
95
90
85
80

3.lagina
140.9
138.3
137.4
136.8
135.9

2.Irudia. MPAren urtze-tenperaturaren analisia PCL/MPA sisteman, 3. Ekuazioaren arabera.

3.3. In vitro farmakoen liberazioa
3. irudiak PCL/MPA nahaste desberdinetako (0,05, 0,1, 0,2, 0,5 1 eta 2 % MPA) MPAren in vitro
liberazio profilak erakusten ditu 3 egunetan (72 ordu). Lehen unetik, MPA askatzen hasten da, drogaeduki baxuena duten laginetan azkarragoa izanik. Hirugarren egunerako, % 0,05 eta % 0,1 MPA
laginek botika guztia askatu zuten, gainerako laginek berriz, kopuru osoaren % 69 eta % 79a.
Hirugarren eguna pasatu ostean liberazio erritmoa moteldu egin zen jarrera asintotikoa jarraituz.
Matrizean disolbatutako MPA amorfoak matrize polimerikoa zeharka dezake kanpoko disoluziora
iritsiz, disoluzioaren tenperatura (37°C) PCLren beira-trantsizio tenperatura baino altuagoa baita (60°C), kateek mugikortasun nahikoa izatea ahalbidetuz. 3. taulan ikus daiteke lagin bakoitzak
liberatutako farmako kopurua portzentaia (%) eta μg-tan, lehen eta hirugarren egunean.
3.Taula. Lagin bakoitzak liberatutako farmako kantitateak .

Drug
released

0.05% MPA
D1

D3

0.1% MPA

0.2% MPA

0.5% MPA

D1

D1

D1

D3

D3
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D3

1% MPA
D1

D3

2% MPA
D1

D3

%

93

100

74

100

56

79

49

71

49

73

47

69

μg

9.1

9.1

14.9

20.5

22.7

31.9

48

69.9

99.7

148.7

181.1

269.3

3.Irudia. PCL/MPA konposizio ezberdinen liberazio profilak

4. Ondorioak
PCL eta MPA-ren arteko nahasgarritasuna baieztatzeko, konposizio guztian tarteko beira trantsizio
tenperatura bakarra eta Flory-Huggins elkar-ekintza parametro negatiboa antzeman dira. Beste alde
batetik, farmakoaren liberazio zinetika difusio eta kontzentrazioaren araberakoa dela ikusi da, eta
liberatutako kantitateak neurtu dira, ondoren egingo diren zelula bideragarritasun saiakuntzak
kontrolatu ahal izateko.
5. Eskerrak
Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren MICINN (PID2019-106236GB-I00) eta
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren (IT-927-16) laguntza
ekonomikoa eskertzen da, baita Europako Finantzaketak (EGEF eta FSE) ere.
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Taurina, termikoki egonkorra den bio oinarriko katalizatzaile
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Laburpena. Poliesterrak oso erabiliak diren materialak dira eta
1. Sarrera
Poliesterrak oso erabiliak diren materialak dira, dituzten propietate on eta ezberdinengatik. Badira
biobateragarriak diren poliesterrak, adibidez PLA eta ondorioz, biomedikuntzan erabiltzeko egokiak
dira, baita biodegradagarriak direnak ere, PHB eta erabilgarriak dira ontzi-arinen industrian. Hala ere,
poliesterrek ere badituzte beste zenbait propietate ehungintzan, eraikuntzan eta garraio industriarako
aproposak egiten dituztenak.
Poliesterrak asko ikertu izan dira eta horregatik horiek sintetizatzeko bide ezberdinak aurkitu dira
(1. Irudia)1.

1. Irudia. Poliesterren sintesirako bide ezberdinak.
Bide bakoitzak bere abantaila eta desabantailak ditu, hala nola, pisu molekular altuen sintesia
egiteko ester ziklikoen eraztun irekiera egitea hobe da polikondentsazioa egitea baino, baina ester
ziklikoak sintetizatu behar dira lehenik, polimeroaren sintesian pausu bat gehiago erantsiz.
Beharraren arabera polimerizazio bat edo beste aukeratu behar da, baina bide guztiek amankomunean
duten baldintza bat tenperatura altuak eskatzen dituztela da, ondorioz, katalizatzaile termoegonkorrak.
Industrialki polimerizazioak egiteko katalizatzaile metalikoak dira erabilienak, izan ere oso
polimero egokiak sintetizatzen laguntzen dute, hau da, polimerizazio selektiboa bultzatzen dute eta
gainera, prozesurako beharrezko tenperatura jeisten laguntzen dute. Hala ere, trantsizio metalen
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erabilerak azken produktuaren aplikazioa mugatzen du, medikuntzan eta elektronikan erabiltzeko
adibidez.
Arazo horri konponbidea eman nahian egin dira zenbait lan eta horietan katalizatzaile organikoak
erabili dira, baina azido eta base arrunten egonkortasuna ez da poliesterrak egiteko nahikoa (2. Irudia).
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2. Irudia. MSA eta TBD katalizatzaileen egonkortasun termikoaren analisia.
Beraz, ikusi zen beste alternatiba baten beharra zegoela eta horrela sortu ziren azido-base gatzak.
Horietan azido eta baseak elkartuz gatzak sortzen dira eta euren egonkortasun termikoa nabarmen
handitzen da (3. Irudia)2,3.
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3. Irudia. TBD:MSA gatzaren egonkortasun termikoa azido eta basearenarekin alderatuz.
Azido-base gatzak sintesian eraginkorrak direla ikusi da, baina metalikoek bezala toxikotasuna
erakusten dute eta ondorioz, ez dute metalikoek sortzen duten arazoa konpontzen.
2. Arloko egoera eta ikerketaren helburuak
Lan honen helburua, beraz, poliesterren sintesia ahalbidetuko duten katalizatziale organiko eztoxikoak aurkitzea da. Horretarako naturaz abantaila hartuko da, izan ere naturako konposatuak izanik
toxikotasun bajuagoa izateko aukera baitute eta ondorioz, azido-base gatzen eta katalizatzaile
metalikoen ordezko izateko aukera izango lukete.
Lehenik, naturatik eratorritako konposatu ezberdinak identifikatu dira eta ondoren,
polimerizazioak probatuko dira. Azkenik, toxikotasuna ziurtatzeko zitotoxikotasun testak egin dira.
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3. Ikerketaren muina
Lehenik, naturatik datozen eta interesgarriak diruditen bost konposatu aukeratu dira. Konpostu
horiek azido eta base taldeak dituzte katean eta ondorioz eraginkorrak izan daitezkeela uste da, azidobase gatzen egitura antzekoa erakusten baitute, 4. Irudian ikusi daitekeen moduan.

Taurina

Betaina

Azido
Nikotinikoa

Prolina

Kreatina

4. Irudia. Bio-oinarriko katalizatzaileak.
Bost katalizatzaileen egonkortasun termikoa neurtu eta ikusi da oso egonkorrak direla, poliesterren
sintesia egiteko beharrezkoa den tenperaturaren gainetik. Lehenengo baldintza betetzen dutenez
poliesterren sintesi arrunt bat katalizatzeko probatu dira. Horretarako ester zikliko baten, laktida
monomeroaren eraztun irekiera polimerizazioa egin da, katalitzaile bakoitza banaka frogatu ahal
izateko eta 1H-NMR bidez jarraitu da laktida monomeroaren irekiera (5. Irudia).
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5. Irudia. Laktida monomeroaren eraztun irekieraren konbertsioa denboraren aurrean
katalizatzaile ezberdinak erabiliz.

Ikusi daiteke katalizatzaile guztiak eraginkorrak direla, 4 orduren buruan laktidaren irekiera
konbertsioa % 100-ekoa delako. Esan daiteke katalizatzile guztien artean kreatina dela azkarrena 3
ordutan bukatua zegoelako irekiera erreakzioa eta taurina mantsoena. Hala ere, ikusi zen taurina zela
bakarra katalizatzaile modura bakarrik lan egiten zuena, besteek haztarazle bezala ere lan egiten
baitzuten. Ondorioz, taurina dela katalizatzaile onena ondorioztatu zen, izan ere bere erabilerak
erreakzioaren abiadura azkartzea ahalbidetzen du pisu molekularra jaitsi gabe.
Behin ikusirik taurina eraginkorra dela ester ziklikoen eraztun irekiera bidezko polimerizazioa
bultzatzeko poliesterrak sintetizatzeko beste metodoekin egin da froga. Horretarako diazio, diester,
diol eta hidroxi azidoak erabili dira (6. Irudia).
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6. Irudia. Poliesterrak sintetizatzeko beste metodoen azterketa taurina katalizatzailea erabiliz.
Polikondentsazio erreakzioetan ere poliesterrak sintetizatzen direla ikusi da taurina erabiliaz
katalizatzaile modura eta ondorioz orokorki poliesterrak sintetizatzeko katalizatzaile egokia dela ikusi
da.
Hala ere, katalizataile metalikoek eta azido-base gatzek sortzen duten arazoa benetan konpontzen
duen edo ez ikusteko zitotoxizitate froga egin da (7. Irudia).
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7. Irudia. Taurina, azido metasulfoniko (MSA) eta diazabizikloundekanoaren (DBU)
zitotoxizitate testa.
Horretarako poli(laktida) (PLA) polimeroa sintetizatu da hiru katalizatzaile erabiliz, batetik,
taurina, bestetik, MSA eta azkenik, DBU.
7. Irudian ikusten den moduan taurina katalitzailea erabiliz sintetizatutako PLA polimeroak
aktibitate metabolikoa % 90-ean mantetzen du 24 orduetan eta % 70-ean 72 orduetan. Beste
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katalizatzaileekin sintetizatutako polimeroek toxikotasun altua erakusten dute, izan ere aktibitate
metabolikoa nulua da.
4. Ondorioak
Lan honetan ondorioztatu da taurina katalizatzailea poliesterren sintesirako katalizatzaile
eraginkorra izan daitekeela. Bai, eraztun irekiera bidezko polimerizazioak bultzatzeko eta baita
polikondentsazio bidezko erreakzioak. Gainera, katalizatzaile metalikoek eta azido-base gatzek duten
toxizitate arazorik ez dauka eta beraz, biomedikuntzan eta elektronikan erabiltzeko moduko
polimeroak sintetizatzeko hautagai oso aproposa da.
5. Etorkizunerako planteatzen den norabidea
Etorkizunean prozesu hau industrialki aplikatzeko, polimeroen sintesia eskala handian egin
beharko litzateke eta horrek izan beharko luke aztertu beharko litzatekeen hurrengo prozesua. Izan
ere, prozesu hau industrialki aplikatzeko kantitate handietan taurinak nola eragiten duen ikusi beharko
litzateke.
6. Eskerrak
Egileek eskerrak ematen dituzte UPV/EHUko IZO-SGI SGIk eta Europako finantziazioak
(ERDF eta ESF) emandako laguntza tekniko eta gizatiarragatik. Autoreek esker onez aitortzen
dute Espainiako Zientzia eta Berrikuntzako Ministerioaren (MICI) finantza -laguntza,
MAT2017-83373-R proiektu askekoa.
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Fruitu lehorren azaletatik isolaturiko lignina eraldatuek hidrogelen
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Laburpena. Lan honetan, fruitu lehorren azaletatik isolaturiko bi motako ligninak (organosolv
eta alkalinoa) erabiliz hidrogelak sintetizatu dira. Material hauek, beste hainbat ezaugarriren artean,
ur-xurgapenerako gaitasun bikaina dute eta ehun-ingeniaritzan, bio-medikuntzan, nekazaritzan
edota kutsatutako uren arazketan erabili izan dira. Hidrogelen sintesia baino lehen, isolaturiko
lignina-mota bakoitza eraldatu da teknika ezberdin bat erabiliz. Gero, aurretik optimizaturiko
sintesi-prozeduraren bidez, hidrogelak sintetizatu dira. Ligninaren eraldaketak baieztatzeko eta
hauek hidrogelen propietateetan eragindako aldaketak neurtzeko hainbat teknika erabili dira: FTIR,
GPC, TGA, ur-xurgapen gaitasuna, etab.
1. Sarrera
Egungo gizartearen energia eta baliabide fosilen eskari aseezinak mundu mailako ingurumen eta
gizarte-kezka ugari eragin ditu. Testuinguru honetan, biomasa lignozelulosikoak produktu kimiko,
material eta erregaien ekoizpenari ate berri bat ireki dio. Biomasa hau zelulosak, hemizelulosek eta
ligninak osatzen dute. Biofindegiak biomasa hainbat produktu komertzialetan bihurtzeko gai diren
prozesuen konbinazio jasangarriak dira1. Orain arte papera nahiz bioetanola bezalako produktuak
ekoizteko zelulosa eta hemizelulosei erreparatu badiete ere2, biofindegien kostu lehiakortasuna
lortzeko lignina balio erantsiko produktu bihurtzea ezinbestekoa da. Izan ere, lignina egurbiomasaren % 40a eta landareen % 15a izan daiteke3, eta propietate interesgarriak dituela frogatu
du, ez soilik energiari dagokionez, baita oinarri biologikoko materialak diseinatzeko ere4.
Ligninaren egitura alkohol koniferilo, kumarilo eta sinapilozko hainbat unitateren konbinazio
konplexu eta irregularra da, landare mota, hazkuntza-baldintzen eta isolatzeko metodoaren arabera
aldatzen dena5. Gainera, ligninaren egitura oso adarkatua dago eta hainbat talde funtzional ditu, hala
nola, hidroxilo (–OH ), karbonilo (C=O), karboxilo (–COOH) eta metoxi (–CH3O) taldeak3, bere
erreaktibotasunean eragin zuzena dutenak. Gainera, askotan ligninaren erreaktibotasuna ez da behar
bezain handia izaten, pisu molekular handia, eragozpen estatikoa eta toki erreaktibo gutxi izan ohi
dituelako1. Beraz, eragozpen hori gainditzeko, batzuetan beharrezkoa da egituraren aldaketa kimiko
bat egitea6.
Hainbat ikerketaren arabera, ligninak propietate interesgarriak eman diezazkieke material
konposatuei, oxidazioaren edota bakterioen aurkako gaitasuna, esate baterako7. Hori dela eta,
lignina bereziki erakargarria da eremu biomedikoan erabiltzen diren materialak sortzeko. Horren
adibide garbia da hidrogeletan lignina gehitzeko joera gero eta handiagoa8, material oso
erabilgarriak baitira botiken garraio eta askapenerako9, zaurien apositu moduan10 eta ehuningeniaritza eta medikuntza birsortzailean11.
Materialen sintesian sortu ohi diren zenbait eragozpen gainditzeko (partikulen aglomerazioa edo
ur-disolbaezintasuna), azkenaldian, kimikoki eraldatutako ligninak erabili dira7. Gainera, ligninaren
aldaketak funtsezkoak izan daitezke gurutzatzaile kimikoen erabilpena saihesteko,
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ingurumenarekiko errespetu handiagoa izan ohi duten fisikoki gurutzaturiko hidrogelen sintesia
sustatuz12.
Aurretik, fruitu lehorretatik isolaturiko ligninen ezaugarriak eta hauek hidrogelen ezaugarrietan
duten eragina aztertu ziren. Hala ere, oro har, hidrogelek euren garbiketa-prozesuan lignina-galera
handia zutela ikusi zen, baita ur-xurgapen gaitasun txikiagoa ere organosolv lignina zuten
hidrogeletan. Beraz, aipatutako ahulguneak hobetzeko, lan honen helburua aurretik erabilitako
ligninak eraldatzea izan da. Eraldaketa hauek hainbat teknikaren bidez baieztatu ostean, hidrogel
fisikoak sintetizatu dira lignina horiek erabiliz, material hauen propietateetan duten eragina
behatzeko asmoz.
2. Material eta metodoak
2.1. Materialak
Poli (binil alkohola) (PVA, 83000-124000 g/mol pisu molekularrekoa, % 99+ hidrolizatua)
Sigma Aldrichen erosi ziren. Sodio hidroxidoa (NaOH, analisi maila, % 98, pellets), hidrogeno
peroxidoa (% 30 p/b, analisirako), formaldehidoa (% 37-38 p/p, metanolarekin egonkortua,
analisirako) eta azido klorhidrikoa (% 37, analisirako) PanReac Química SLUri erosi zitzaizkion.
Erreaktibo guztiak hornitu bezala erabili ziren.
Lan honetan, aurretik autohidrolisi eta deslignifikazio prozesuen bidez isolaturiko almendra (A)
eta intxaur-oskoleko (W) lignina alkalinoak eta organosolv ligninak erabili ziren.
2.2. Lignina-eraldaketa
Lignina alkalinoek peroxidazio-erreakzio bat jasan zuten hidrogeno peroxidoa gehituz eta
mikrouhinen bidez berotuz, Infante eta kolaboratzaileek deskribatzen duten bezala13. Labur esanda,
lignina eta hidrogeno peroxidoa presio handiko ontzi batean sartu ziren 10:1 (mL:g)-ko likidosolido erlazioa mantenduz. Ontzia zigilatu ondoren, 1100W-ko potentziaz 10 segundoko hiru
irradiazio-ziklo egin zitzaizkion, 30 segundoko etendura-tarteak utziz irradiazio artean. Ondoren,
ontzia ur destilatuarekin garbitu zen eta bildutako nahasketa labe batean lehortzen utzi zen.
Organosolv ligninei hidroximetilazio-erreakzio bat egin zitzaien formaldehidoa erabiliz, Chen
eta kolaboratzaileen metodoa erabiliz14. Zehazki, 0,6 g lignina disolbatu ziren NaOH-zko disoluzio
batean (140 mL). Ondoren, 0,495 mL formaldehido gehitu zitzaion eta 80 ºC-ra berotu zen,
irabiaketa magnetikoa eta lurrunentzako hozte-sistema erabiliz. Erreakzioa 3,5 orduz utzi zen, eta
ondoren, eraldatutako lignina % 2-ko azido klorhidrikozko disoluzio bat erabiliz hauspeatu, iragazi,
neutralizatu eta lehortu egin zen.
2.3. Ligninen eraldaketaren egiaztapena
Ligninen eraldaketak egiaztatzeko aurretik deskribatutako zenbait teknika erabili ziren15. Hauen
batez besteko pisu molekularrak GPC teknikaren bidez neurtu ziren, euren degradazio termikoa
TGA-ren bidez eta egitura kimikoa FTIR teknikaren bidez.
2.4. Hidrogelen sintesia eta karakterizazioa
Hidrogelen sintesia aurretik zehaztutako metodoaren arabera egin zen16. Laburbilduz, pisuan %
2-ko NaOH-zko disoluzio akuoso baten 60 mL prestatu ziren. Honi PVA (pisuan % 9,87) gehitu
zitzaion eta 90 ºC-ra berotu zen, PVA erabat disolbatu arte. Ondoren, lignina (pisuan % 9,12) gehitu
zitzaion eta hau ongi disolbatu ondoren, nahasketak 6 mL-ko xiringetan sartu eta silikonazko
moldeetan isuri ziren. Barne-burbuilak ultrasoinuen bidez kendu ziren eta gainazalekoak eskuz.
Gero, bost izozte-desizozte ziklo egin ziren: lehenik, nahasketak erabat izoztu ziren (2,5 ordu) -20
ºC-tan, eta, ondoren, 28 ºC-tan desizoztu ziren (1,5 ordu). Bigarren eta azken zikloetan, laginak
izozkailuan utzi ziren gau osoan. Azkenik, hidrogelak ur destilatuaz garbitu eta giro-tenperaturan
lehortu ziren.
Hidrogelen karakterizazioa ere aurretik aipatutako metodoen bidez egin zen16. Hauen lignina
galera UV-Vis teknikaren bidez neurtu zen. Euren swelling edo ur-xurgapena 48 orduz aztertu zen,
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denbora tarte zehatzetan laginak pisatuz. Hidrogelen barne-egiturak SEM teknikaren bidez ikertu
ziren, eta beren portaera termikoa eta mekanikoa DSC eta konpresio-analisien bidez aztertu ziren.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Ligninen eraldaketa egiaztapena
1. taulan jatorrizko eta eraldaturiko ligninen deskribapen, pisu molekularrak, polidispertsitate
indizeak eta degradazio handieneko tenperaturak jasotzen dira.
3.1.1. Lignina peroxidatuak
Aurrez esan bezala, lignina alkalinoak peroxidatu egin ziren, AAAL eta AWAL laginak
MAAAL eta MAWAL bihurtuz. Erreakzio honek lignina zatikatu ohi du, baina lortutako emaitzei
begiratuta, kate polimerikoen ehuneko handi batek birkondentsazio erreakzioak jasan zituela
zirudien, honen ondorioz, batez besteko pisu molekular totalak handituz. FTIR teknikaren bidez,
gainera, espektroen arteko desberdintasunek erreakzioa baieztatu zuten. Izan ere, alboko kateen –
OH-en oxidazioari esleitutako 1710 cm-1 inguruko banda uhin-zenbaki altuagoetara mugitu zen bi
kasuetan eta C=C aromatikoaren luzatze-bibrazioari dagokion 1599 cm-1-eko seinalea ahultzearekin
batera. Horrez gain, Infante et al.-ek jakinarazi bezala, 1640 cm-1 inguruan banda berri bat agertu
zen, eraztun aromatikoen degradazioaren adierazgarri dena13. Degradazio handieneko tenperatura
ere areagotu egin zen, kondentsazio erreakzioen ondorioz lortutako pisu molekularren igoerarekin
zuzenki lotuta dagoena.
1. taula. Lignina laginen izendapena, deskribapena, batez besteko pisu molekularra, polidispertsitate indizea eta
degradazio tenperatura maximoaren balioak.
Lignina
Lagina
AAAL
AAOL
AWAL
AWOL
MAAAL
MAAOL
MAWAL
MAWOL

Laginaren deskribapena
Almendra autohidrolizatutik isolaturiko
lignina alkalinoa
Almendra autohidrolizatutik isolaturiko
organosolv lignina
Intxaur autohidrolizatutik isolaturiko
lignina alkalinoa
Intxaur autohidrolizatutik isolaturiko
organosolv lignina
Almendra autohidrolizatutik isolatu eta
eraldatutako lignina alkalinoa
Almendra autohidrolizatutik isolatu eta
eraldatutako organosolv lignina
Intxaur autohidrolizatutik isolatu eta
eraldatutako lignina alkalinoa
Intxaur autohidrolizatutik isolatu eta
eraldatutako organosolv lignina

Mwa
(g/mol)

Mw/Mnc

Tmaxe
(ºC)

12793

8,4

355

9020

5,9

357

16670

10,4

354

7644

5,6

365

17675

13,1

384

9557

5,8

383

19939

14,6

384

8187

5,8

383

3.1.2. Lignina hidroximetilatuak
1. taulan ikusi bezala, organosolv ligninen batez besteko pisu molekularrak ere handitu egin
ziren hidroximetilazio erreakzioaren ondorioz. Hala ere, formaldehidoak ligninarekin inguru
basikoan hainbat eratan erreakziona dezakeela jakina da. Batetik, eraztun aromatikoetako ortoposizio libreak ordezka ditzake; bestetik, karbonilo taldeak dituzten albo-kateekin erreakziona
dezake edota beste lignina unitateek izan ditzaketen posizio askeekin metilenozko loturak sor
ditzake. Azken bi erreakzio hauek, ordea, ez dira desiragarriak, egituraren kondentsazioa eragin
baitezakete. Batez besteko pisu molekularren aldaketak eta hauen banaketek ligninen eraldaketa era
arrakastatsuan gertatu zela iradoki zuen17. Nahiz eta polidispertsitate indizeak ez izan lignina
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homogeneoagoen adierazgarri, pisu molekularraren banaketek pisu molekular handieneko frakzioek
pisu molekular txikiagoak hartzeko joera erakutsi zuten, beste egile batzuek ere adierazi bezala18.
Kasu honetan ere FTIR teknika erabilgarria izan zen eraldaketa baieztatzeko. Izan ere, –OH-en
bandaren areagotzeaz gain (3400 cm-1), C–OH alifatikoen eta C–OH hidroximetiloen C–O loturari
(1030 cm-1) dagokion bandaren biziagotzeak hidroximetiloen gehitu izanaren seinale garbia da.
Gainera, Chen et al.-ek erakutsi bezala, degradazio handieneko tenperaturak ere areagotu ziren
hidroximetilazioaren ondorioz14.
3.2. Hidrogelen karakterizazioa
3.2.1. Lignina galera
Aurreko lanetan bezala, hidrogel sintetizatuen lignina-galera (LG) UV-Vis espektroskopiaren
bidez zehaztu zen (ikus 1. irudia)16. Hidrogelen izendapena erabilitako ligninen araberakoa da,
1.taulan agertzen diren izenei L hizkia kenduz (ligninaren adierazle dena). Eraldaketa erreakzioen
ondoren, hidrogelen lignina-galerak jatorrizko ligninadun hidrogelena baino txikiagoak izatea
espero zen. Hala ere, emaitzek kontrakoa frogatu zuten; izan ere, lagin guztietarako zehaztutako
lignina-galerak jatorrizkoentzat lortutakoak baino handiagoak izan ziren. Aldaketa hori nabarmen
handiagoa izan zen AWA laginean. Hidrogelen matrizeak ligninaren frakzio handienekin lotu
izanak azal lezake joera hau.
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1. irudia. Jatorrizko eta eraldatutako ligninadun hidrogelen lignina galera eta ur-xurgapen ahalmena.

3.2.2. Ur-xurgapena eta morfologia
Ligninaren eraldaketek sintetizaturiko hidrogelen propietateetan zuten eragina zehazteko, euren
ur-xurgapen (UX) ahalmena aztertu zen. Emaitzak 1. irudian erakusten dira, jatorrizko ligninekin
egindako laginentzat lortutako neurketekin batera. Alde batetik, lignina alkalinoa zuten laginen
kasuan ur-xurgapen ahalmena nabarmen murriztu zela ikusi zen lignina eraldatuak erabili zirenean.
Aldiz, eraldatutako organosolv ligninak erabili zirenean, haien ur-xurgatze ahalmena handitu egin
zen. Gainera, MAAO laginak izan ziren xurgatzeko ahalmen handiena izan zutenak, lignina-galera
handiena izan zuten laginekin bat eginik. Beraz, ondoriozta daiteke hidroximetilazioa metodo
egokia izan litekeela organosolv ligninetan oinarritutako hidrogelen xurgatze-ahalmena hobetzeko,
baina peroxidazioak propietate honetan negatiboki eragiten duenez, material hauen aplikazioari
erreparatu beharko litzaiokeela eraldaketa hau aukeratu aurretik. Horrez gain, lignina-galeraren eta
ur-xurgapenaren arteko nolabaiteko harreman bat existitzen dela dirudi.
Lortutako emaitzei zentzua emateko asmoz, hidrogelen morfologia aztertu zen SEM teknikaren
bidez. Mikroskopia honekin material hauen porositatea ikus daiteke, euren ezaugarriekin zuzenki
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lotuta dagoena. 2. irudian ikusten den bezala, jatorrizko ligninadun hidrogelekin alderatuz, lan
honetan sintetizaturiko materialek egitura erabat jarraitua eta trinkoa erakutsi zuten. Organosolv
ligninadun hidrogelen kasuan, hutsuneren bat edo beste antzeman zitekeen, baina oso tamaina
txikikoak. Lignina alkalinodun hidrogeletan, ordea, ez zen ia pororik antzeman. Egitura hauek
lortutako ur-xurgapenak azalduko lituzkete.

AAA

AAO

AWA

AWO

MAAA

MAAO

MAWA

MAWO

ç

2. irudia. Jatorrizko eta eraldatutako ligninadun hidrogelen barne-egiturak.

3.2.3. Propietate termiko eta mekanikoak
Materialen beira-trantsiziozko tenperaturak (Tg) garrantzitsuak izan ohi dira aplikazioa
zehazterako garaian. Horregatik, prestatutako laginen propietate hau ere neurtu zen DSC bidez.
Estimaturiko Tg balio guztiak 77–103 ºC artean zeuden. Balio horiek jatorrizko ligninadun
hidrogelentzat kalkulaturikoak baino handiagoak izan ziren (70–91 ºC), ligninen eraldaketek kate
polimerikoen mugimendua zailtzen zuten egitura trinkoagoak eragin zituztela iradokiz. Emaitza
hauek lortutako SEM irudiekin ere bat datoz. Gainera, eraldatutako organosolv ligninadun
hidrogelek alkalinoek zituztenak baino Tg balio baxuagoak zituztela ikusi zen. Horrez gain, emaitza
horiek laginen ur-xurgapen gaitasunarekin dute harremana, xurgapen handiagoa izanik Tg txikiagoa
erakutsi zuten laginen kasuan. Fusio-tenperatura guztiak antzekoak ziren arren ( 235 ºC), PVA
puruzko hidrogelenetik hurbil zeuden16, eta euren fusio-entalpiak ere altuak izan ziren, eskualde
kristalino askoren existentzia iradokiz19.
Hidrogelei konpresio saiakuntza mekanikoak egin zitzaizkien, euren hasierako lodieraren % 80ra estutuz. Aurretik lortutako laginen antzera, hauek ere osotasuna mantendu zuten saiakuntzen
ondoren eta hasierako itxuraren berreskurapena ere erakutsi zuten. Saiakuntzetan lortutako emaitzen
arabera, lignina alkalinoak zituzten hidrogelek konpresio-modulu handiagoa erakutsi zuten (10–11
MPa) organosolv ligninak zituztenek baino (4–5 MPa). Emaitza hauek kristalinitateari buruz
aipatutakoarekin bat datoz; izan ere, lagina zenbat eta kristalinoagoa izan, orduan eta handiagoa
izan beharko litzateke bere konpresio-modulua. Jatorrizko ligninadun hidrogelekin alderatuta,
konpresio-modulua handitu zela ikusi zen, batez ere MAWA laginetan. Balio horiek guztiak beste
egile batzuek lignina-hidrogeletarako aipatutako emaitzen antzerakoak izan ziren20.
4. Ondorioak
Lan honetan, aurretik isolaturiko almendra- eta intxaur-lignina alkalino nahiz organosolv
ligninen erreaktibotasuna hobetzeko asmoz, bi eraldaketa kimiko egin zitzaizkien: batetik, lignina
alkalinoen peroxidazioa eta bestetik, organosolv ligninen hidroximetilazioa. Eraldaketa hauek GPC,
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FTIR eta TGA tekniken bidez baieztatu ziren, baina pisu molekularraren azterketek, erreakzioan
zehar, kondentsazio erreakzioak ere gertatu zirela iradoki zuten. Lignina hauekin sintetizaturiko
hidrogelek jatorrizko ligninadun laginek baino lignina-galera handiagoak erakutsi zituzten, nahiz
eta kontrako portaera aurreikusi. Gainera, eraldaketek lignina alkalinozko hidrogelen ur-xurgatze
ahalmenean eragin negatiboa izan zuten. Aldiz, organosolv ligninetan oinarritutako laginen kasuan
propietate hau hobetu egin zen. SEM mikrografietan behatutako egitura jarraitu eta trinkoek
portaera hau argitu zuten, DSC eta konpresio-saiakuntzen emaitzekin bat etorriz. Ondorioz, esan
liteke hidrogelaren aplikazioaren arabera, eraldaketa bat edo beste aukeratu beharko litzatekeela, eta
kasu bakoitzean, eraldaketak merezi duen edo ez baloratu beharko litzateke.
5. Eskerrak
Egileek eskerrak eman nahi dizkiote Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari jasotako
finantzaketagatik (IT1008-16). A.M.-ek eskerrak eman nahi dizkio Euskal Herriko Unibertsitateari
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Likido ionikoetan funtzionalak diren ADN-aptameroen selekzioa
ingurune ez-fisiologikoan diharduten biosentsoreak lortzeko.
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Gako-hitzak: Sentsoreak, nanoteknologia, likido ionikoak, DNA-aptameroak, SELEX.
DNAren errepikapen unitateen arteko hibridazioak zehaztasun handiko nanoestrukturak osatzea
ahalbidetzen du. Hala ere, DNAk beste ahalmen batzuk ere baditu nanoteknologiaren eremuan
aplikatzeko. Hauetako bat, espezifikotasun eta sentikortasun handiarekin molekula anitzak
hautematu ahal izatea da. Ikerketa honetan aurkitutako DNA sekuentziek ATP molekula modu
espezifikoan hautematen dute eta lortutako lehenengoak dira uretan funtzioa galtzen dutenak,
bakarrik likido ionikoan ATP molekula hautemateko gaitasuna mantenduz, bertan lortzen duten
konformazio berriak direla eta. Emaitza hauek, ingurune fisiologikoetatik haratago lan egitean,
DNAk antzemate mekanismo berriak izan ditzakela erakusten du.
Adituen arabera, bizitzarako ezinbestekoa den molekula duela milaka milioi urte sortatu zen
naturan; eta aurreko mendearen hasiera arte ez ziren identifikatu haren lau errepikapen-unitateak:
adenina (A), guanina (G), zitosina (C) eta timina (T). Geroago, XX. mende erdialdean-edo, DNAren
egitura ohikoena deskribatu zen: helize bikoitza. Harrezkero, azido nukleikoen ikerkuntzak izugarri
garatu da, harik eta mende bukaeran DNA-nanoteknologiaren ikerketa-eremua ernatu arte1.
Lehenengo ikerketetan, DNA naturaz kanpo aplikatu zen nanoegiturak osatzeko2. Hala ere, DNA ez
da nanoegiturak sortzeko adreilu sinple bat, haren letren artean beste funtzio batzuk ere aurkitzen
dira. Besteak beste, DNAk ahalmena dauka molekulak edo makromolekulak espezifikoki
antzemateko: DNAren lau errepikapen-unitateen ordena eta sekuentziaren luzera aldatuta, konbinazio
mugagabeak lor daitezke eta SELEX prozedura erabilita3, helburu den molekularekin lotura estuak
sortuko dituen sekuentzia bat eskura daiteke, honi, DNA-aptamero deritzo.
Tamalez, DNA eta uraren konbinazioa ez da guztiz desiragarria nanoteknologiaren
aplikazioetarako, adibidez, ur-ingurunean argiaren edo entzimen presentzian DNA bereziki azkar
degradatzen baita4. Bestalde, urak, antzeman nahi diren konposatu asko ez ditu ondo disolbatzen eta
tenperatura eta presio baldintzak ere mugatzen ditu. Muga hauek gainditzeko DNAren eta
ingurumenaren egiturak aldatu daitezke. Lan honetan, ingurumen berezi bat erabili da, likido ioniko
deitutakoa5. Disolbatzaile hauek sortzen duten interakzio mota anitzek uraren aktibitatea kontrolatzea
ahalbidetzen dute DNAren hidrolisia ekidituz6. Gainera, likido ionikoen propietateak zehaztasunez
diseinatu daitezke DNAz gain, partzialki apolarrak diren molekula anitz disolbatu ahal izateko eta
tenperatura eta presio tarte zabalean likido mantentzeko7.
Orain arteko ikerketaren arabera, alkilamoniodun katioa duten likido ionikoak aproposenak
dirudite, DNAk konformazio anitz sor ditzake hauetan (helize bikoitzak, quadruplexak, i-motifak,
triplexak,…), eta aldi berean egonkortasun termikoa mantendu. Konformazio anitzak sortzea eta
nolabaiteko egonkortasun termikoa izatea oso garrantzitsua da DNA-aptameroak lortzeko, molekula
espezifikoak antzemateko orduan konformazio hauek hartzen baitituzte. Lan honetan, ATP molekula
antzematen duten DNA-aptameroak ingurune ez-fisiologikoan hautatu dira. Horretarako, dagoeneko
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argitaratuta dagoen SELEX prozedura bat erabiliz8, baina ingurune bezala kolin laktato (KL) deituriko
likido ioniko hidratatua erabili da9, zehazki, %40-eko kolin laktatozko disoluzio akuosoa. Bestalde,
kontrol positibo bezala, ur ingurunea erabili da.
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1. irudia. Lagin bakoitzaren erradioaktibitatearen ehunekoa eluzio pausuan (A) Kolin laktato hidratatua edo (B)
ingurune fisiologikoa erabiliz.

Modu esanguratsuan ATP molekula antzemateko gai ziren sekuentziak zortzigarren erronda ostean
agertu dira kontrol positibo bezala erabilitako SELEX prozeduran. Likido ionikoa erabili denean, hau
hamabigarren errondan ikusi da. Zortzi erronden ostean eta DNAren sekuentziazioa egin ondoren,
kontrol positiboan, sekuentzia guztiek GGGGG sekuentzia dutela ikusi da, argitaratutako SELEX
prozeduran bezala10. Bestalde, likido ionikoa erabili den prozeduran DNA sekuentzia gehienek bost
guaninak aurkezten dituzte ere. Baina, lau sekuentzietan, hauek ez dute aurkeztu GGGGG guanina
segida (CL2-4 izena eman zaie). Ondoren, sekuentzia berri hauen antzeman gaitasuna sakonago
ikertu da erradioaktibodun fosfatoa gehituz DNA sekuentziei, kontrol positibo bezala, GGGGG
sekuentzia duen DNA erabili da (CL1). Bi sekuentzia berri (CL3 eta CL5), sekuentzia klasikoa baino
hobeto antzematen dutela ATP molekula likido ionikoan (ikus 1. Irudia, A) ikusi da, eta are gehiago,
eremu fisiologikoan ezin dutela ATP molekula antzeman (ikus 1. Irudia, B). Bestalde, sekuentzia
moztuak ere ikertu dira eta 43-basedun CL5 sekuentzia antzemateko gaitasuna mantentzen duela, eta
antzemateko gaitasuna uretan galtzen duela aurkitu da ere, tCL5 izena eman zaio.
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2. irudia. Dikroismo zirkularra erabiliz lortutako DNAren espektroak. tCL5 DNA sekuentzia (A) Ingurune
fisiologikoan eta (B) kolin laktato hidratatuan, ordu gutxi (lerro sendoak), 2 hilabete (marradun lerro) eta 10 hilabete
(puntuzko lerroak) igaro ondoren. DNAren kontzentrazioa, kasu guztietan, 5 µM izan zen eta kubetak 1 mm-ko luzera
du.
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Uretan antzemateko gaitasuna galtzeak, likido ionikoan konformazio berezia hartzen duela esan
nahi du, eta hau sakonago aztertzeko dikroismo zirkularra erabili da. Teknika honekin, tCL5
sekuentziak G-quadruplex konformazio berezi bat hartzen duela ikusi da,, uretan ikusi ez dena. Are
gehiago, kolin laktato likido ionikoaren presentzia guztiz beharrezkoa da konformazio hau lortzeko,
bakarrik kolina edo laktatoa erabiliz ez baita lortzen, ezta ere ura neurri berdinean murrizten beste
likido ioniko edo disolbatzaile eutektiko batzuekin. Bestalde, bi hilabete ostean DNA degradatu egin
da eremu fisiologikoan, baina kolin laktato hidratatua erabiliz, 10 hilabete eta gero honek ez du
degradazio esanguratsurik jasan (ikus 2. Irudia). Emaitza hauek erakusten dute DNA ur ingurunetik
haratago erabili daitekeela, eta DNA-aptameroen konformazio berriak lortzeaz gain, molekula berriak
antzematea eta DNA ez degradatzea lor daitekeela, honek aplikazio nanoteknologiko berriak
baimenduz.
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Kortxo hondakinetatik eratorritako karbono aktibatuen prestakuntza
eta aplikazioa kutsatzaileen filtraketa sistematan
M.M. Antxustegi, E. Corro, A. Morales, F. Hernández-Ramos, M. González Alriols
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola-Eibar (UPV/EHU), Otaola Etorbidea 29, 20600 Eibar
Kontaktua: mirari.antxustegi@ehu.eus

Gako-hitzak: kortxoa, biochar, pirolisia, karbono aktibatua, kutsatzaileen erauzketa.
Laburpena. Azken aldian, uraren kontaminazioa arazo larri bihurtu da eta, ondorioz, kutsatzaileak
uretatik modurik merkeenean, eraginkorrenean eta jasangarrienean erauzteko teknologia ikerketalerro. Hondakin uren kutsatzaileen adsorbatzailea da, hain zuzen, biomasaren pirolisi osteko
biocharrek edo karbono aktibatuek duten erabileretako bat. Ikerketa honetan, ingurune gertuan
sortzen diren kortxo hondakinak, ardo-botilenak bereziki, erabiliko dira Metilenozko Urdina uretatik
erauziko duten materialak garatzeko. Horrez gain, kortxoaren poro-egitura eta adsortzioeraginkortasuna hobetzen saiatzeko aurretratamendu bat eman zaio pirolizatu baino lehen,
preoxidazioa. Bestalde, kortxoaren zein sortutako biocharren ezaugarriak, osagaiak eta egitura
aztertuko dira, zenbait analisi-teknika erabiliz. Bukatzeko, garatutako materialek Metilenozko
Urdinez kutsatutako ura purifikatzeko duen efizientzia aztertuko da, lagin desberdinekin era
estatikoan egindako adsortzio-frogen bitartez.
1. Sarrera
Biomasaren pirolisiak hiru produktu mota sortzen ditu: syngas (gasa), bio-oil (likidoa) eta biochar
(solidoa). Hauen banaketa hasierako biomasaren eta pirolisiaren parametroen (tenperatura, denbora,
beroketa-abiadura, etab.) menpe dago1. Aurreneko bi produktuak energia ekoiztera bideratu ohi diren
bitartean, biocharrak, bere gainazalaren area eta poro edukiera altuari eta talde funtzionaletan ugaria
den konposizio kimikoari esker2, hainbat aplikazioetan erabilgarria da. Gehienbat, balio erantsi
baxuko nekazal lurzoruen ongarri gisa3 erabili ohi da, baina azkenaldian badira materiala
birbalorizatu dezaketeen erabilerak: katalizatzailea4, aparatu elektrokimikoen parte5, gas
adsorbatzailea6 edota uretako kutsatzaile inorganiko eta organikoen adsorbatzailea7, besteak beste.
Beraz, gure ingurune gertuan arazo den uraren kontaminazioari8 aurre egiteko metodo eraginkor bat,
kortxo hondakinen pirolisitik eratorritako eta uretatik kutsatzaileak erauzteko gai diren karbono
aktiboak garatzea izan daiteke. Izan ere, karbono aktiboak kutsatzaile desberdinak adsorbatu eta
tratatzeko erabiltzen dira9. Hauen prestakuntzak, biomaterialaren pirolisiaz gain, biocharraren poroegitura eta, ondorioz, materialaren adsortzio-ahalmena hobetuko dituen aktibazioa (kimikoa edo
fisikoa) barnebiltzen ditu. Lan honetan, aktibazio konbentzionalak dituen alde negatiboak (kostua eta
kimikoen garbiketa) saihestu bidean10,11, kortxo-hondakina pirolisi aurretik preoxidatu da, karbono
aktiboen antzerako propietateak lortzeko helburuarekin. Materialen garapenaren parte diren
prozesuak optimizatze aldera eta lehengaiak, kortxo hondakinak, hauetan duen portaeran sakontzeko,
gordinean duen konposizio elementala, lurrunkor, eduki organiko eta ez-organiko, bero ahalmena
(bonba kalorimetrikoan kalkulatua) eta jokaera termikoa (analisi termograbimetriko baten bidez,
TGA) neurtu dira. Amaitzeko, lortutako karbono aktiboen egitura eta porositatea (SEM eta CO2
adsortzio-desortzio frogak) aztertu eta Metilenozko Urdinarekin (MB, Methylene Blue), ehungintzan
tindagai moduan erabilitako konposatu organikoa, kutsatutako uren garbiketan duen eraginkortasuna
neurtu da, UV-VIS Espekrofotometroa erabilita.
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2. Esperimentala
2.1. Kortxo laginen prestaketa eta karakterizazioa
Lehendabizi, kortxo tapoiak birrindu eta tamizatu egin dira, 0,5-1 mm tarteko laginak lortuz.
Birrintze prozesuan Retsch markako birrintzeko makina erabili da.
Kortxoaren parte bati preoxidazio tratamendua eman zaio. Honen helburua gainazalaren egituran
aldaketak eta mikroporositatearen hazkundea sustatzea da, 72 orduz 110 ºC-ko tenperaturaren
eraginpean jarriz12.
Laginen karakterizazioan, hezetasuna, materia ez-organikoa, bero ahalmena eta lurrunkorkantitatea neurtzeko hurrengo arauak erabili dira, hurrenez-hurren: UNE-EN 14774-3, UNE-EN
14775, UNE-EN 14918-2011, UNE- EN 15148-2010. Bero-ahalmena neurtzeko C200-IKA
kalorimetroa erabili da, azido benzoikoaren estandarrarekin kalibratuta. Analisi elementala egiteko
TruSpec Micro LECO erabili da, lagin-tamaina 2 mg izanda.
Jokaera termikoa aztertzeko analisi termograbimetrikoak egin dira Searam markako TGA-92
thermobalance batean 30 ºC-tik hasi eta 900 ºC arte, berotze-abiadura 10 K/min delarik, nitrogenozko
atmosferapean.
2.2. Pirolisia eta karbono aktiboen karakterizazioa
Kortxoa, gordina (K0) eta preoxidatua (Kox), kutsatzaileak modu eraginkorragoan erauzteko
ezaugarri (gainazalaren area eta poro edukiera altuagoa, gainazaleko talde funtzionalen ugaritzea)
hobeak lortzeko, biochar edo karbono aktibo bihurtu da modu geldoan egindako pirolisi tratamendu
baten bidez. Aukeratutako pirolisi-baldintzak honako hauek izan dira: 900 ºC-tan 1 h, 10 K/min-ko
beroketa-abiadura eta 40 L/min-ko N2 gas-emaria.

1.irudia. Pirolisi tratamenduaren eskema.

Pirolisi osteko materialaren konposizio eta barne-egituran gauzatu diren aldaketen jabe izateko,
analisi elementala eta mikroskopia elektronikoa (SEM) erabili dira, elkarren segidan. Horrez gain,
egun komertzialak diren karbono aktiboekin alderatu eta garatutako materialaren potentzialtasuna
aurreikusteko, biocharraren gainazalaren area, porositatearen edukiera (Dubinin-Radushkevich
erabiliz) eta poro-tamainen banaketaren (DFT) inguruko informazioa lortu da BELSORP-maxII-an
273 K-tan bideratutako CO2 adsortzio-desortzio frogen bidez. Izan ere, N2-rekin 77 K-ra egindako
saiakerek ez zuten isoterma fidagarririk eman laginen microporotasunaren estutasuna zela eta.
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2.3. Adsortzio-frogak
Lortutako karbono aktiboek, aurretik oxidatu gabeko kortxo biochara (CK0) eta preoxidatutakoa
(CKox), uretatik kutsatzaileak erauzteko duten ahalmena neurtzeko, hainbat adsortzio-froga jorratu
dira. Aurretik biomasa hondakinetatik eratorritako biocharrarekin egindako13 eta taldean egindako
hasierako saiakeretan oinarrituz, 3,8 mgMB/L-ko kontzentrazioa duen 25 mL-ko disoluzioa erabili da
0,2 g inguruko karbono aktibo laginekin kutsatzailea adsorbitzeko. Froga hirutan errepikatu da
biochar bakoitzaren laginak disoluzioan 24 orduz, agitaziorik gabe, murgilduz. Horren ostean,
disoluzioak duen MB-ren kontzentrazioa jakiteko, likidoa solidotik banatu da Nylon-ezko filtroak
erabiliz, eta UV-VIS espektrofotometroan, Jasco-ren Spectrophotometer V-750ST, 665 nm-ko uhin
luzeeran ematen duen absorbantzia neurtu da. Datu hori, lehendik prestatutako kalibrazio kurba baten
bidez kontzentrazioarekin erlazionatu daiteke, kontzentrazio jakina duten patroiak prestatuz eta
hauen absorbantzien balioa 665 nm-ko uhin luzeeran neurtuz (2. irudia).

2. irudia. MB-ren kalibrazio kurba. A: batezbesteko absorbantzia 665 nm-tan; C: MB patroiaren kontzentrazioa.

Disoluzioaren amaierako kontzentrazioa jakinda, materialak kutsatzaileak (MB kasu honetarako)
erauzteko duen eraginkortasuna frogatzeko zenbait parametro kalkulatu dira:
Qe = (C0-Ceq)/m·V.

Adsorbantzia-tasa (mgMB adsorbituak/gbiochar)

(1)

E = (C0-Ceq)/C0·100.

MB erauzketaren ehunekoa (%)

(2)

C0: hasierako kontzentrazioa (mgMB/L); Ceq: amaierako edo orekako kontzentrazioa (mgMB/L); m:
biochar masa (g); V: disoluzioaren edukiera (L).
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Materialen karakterizazioa
Jarraian, 2. taulan, aurreko atalean adierazitako eta ikerketan erabili diren kortxoaren lau aldaeren
karakterizazio esperimentalaren emaitzak aurkezten dira.
Lehendabizi, kortxo gordinaren karakterizazio kimikoa, hau da, hezetasunaren, errautsen eta
lurrunkorren neurketa burutu da. Emaitzei erreparatuta, K0 gehienbat konposatu lurrunkorrez osatuta
dagoela ikus daiteke. Horrek, adsortzio-frogetan erabiliko den pirolisi osteko biocharraren edo
karbono aktiboaren errendimendua mugatzen du, bere osagai nagusi den karbono fixatua %14-15
inguruan baitago. Izan ere, pirolisi saiakerek %20-26 inguruko errendimendua eman dute, K0 eta Koxetik abiatuta CK0 eta CKox ekoizterako orduan. Horretaz aparte, hezetasuna baxua izanik, pirolisiaren
kontsumo energetikoa ere murritzagoa izango da.
Bestalde, analisi elementalari dagokionez, material pirolizatuen Karbono/Hidrogeno eta
Karbono/Oxigeno ratioen gorakada nabarmentzen da. Lehenengoa, konposatu aromatikoen
kontzentrazio altua eta biocharraren karbonoaren egonkortasunaren adierazle da. Bigarrenari
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dagokionez, talde funtzional hidrofilikoen deuseztapenak dakarren polaritate baxuaren inguruko
informazioa ematen du.
Azkenik, kortxoak orokorrean hondakin lignozelulosikoek duten bero-ahalmena baino handiagoa
duela ondoriozta daiteke. Hala ere, ez da gomendagarria energiaren sorkuntzan erregai gisa erabiltzea,
duen lurrunkor kantitateak kutsadura arazoak eragin ditzakeelako7.

PARAMETROAK

2. taula. Materialen karakterizazioa.
K0
Kox
CK0

CKox

Hezetasuna (%)

4,51

-

-

-

Errautsak (%)

1,57

-

0,02

2,16

Lurrunkorrak (%)

84,18

-

-

-

Karbonoa (%)

59,46

62,55

87,02

86,38

Hidrogenoa (%)

8,38

8,28

0,24

0,12

Nitrogenoa (%)

0,90

1,10

0,95

1,02

Sufrea (%)

0,97

0,92

-

-

Oxigenoa (%)

28,64

27,14

11,59

10,32

Bero ahalmena (J/g)

28162

28793

28121

28134

3. irudian, kortxo gordin eta preoxidatuaren termogramak ikus daitezke. Bertan tenperaturaren
igoerak laginaren masa-kantitatean eragiten dituen aldaketak jasotzen dira. Bi materialek antzeko
joera izan dute:
• 110 ºC bitartean, hezetasunaren galera ematen da nagusiki. Horrez gain, hemizelulosaren
degradazioa ere hasten da.
• 110-350 ºC artean kortxoak duen gainontzeko hemizelulosa askatu egiten da.
• 500-550 ºC-ra heltzean kortxoaren sagarri nagusiak, suberina barne (300-500 ºC),
degradatu egin dira. Hortik aurrera, behin materia lurrunkorra kenduta, tenperatura
igoeraren baitako masa galera geldoago ematen da, hondar-ligninaren degradazioa eta
karbonoaren egonkortzea eman arte.
Pirolisia amaitzean, laginen masaren %11-12 inguru geratzen da, biocharrari dagokion materia,
hain zuzen.

3. irudia. K0 (goian) eta Kox-en (behean) termogramak.

Porositatearen inguruko analisiaren emaitzak 3. taulan biltzen dira. Hauei erreparatuta ez da
desberdintasun handirik ikusten CK0 eta CKox-en artean. Hala ere, gainazalaren arearen balioak
karbono aktiboek duten balioetara (500 m2/g-tik gora) hurbiltzen dira, ikerketak duen helbururako
potentzialtasuna agerian utziz. Bestalde, poroen bolumenaren %75 inguru 0,3-0,7 nm poro
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zabaleraren artean egoteak, maximoa 0,4 nm inguru izanda, poro zabaleraren banaketa estua eta txikia
dela adierazten du, mesoporositateak izan dezakeen lekua murriztuz. Horren ondorioz, teorian
molekula kutsatzaile txikiak adsorbitzeko egokiak izan daitezke.
3. taula. CO2 adsortzio-desortzio DR eta DFT frogen emaitzak. w: poro-zabalera; V: poro-bolumena;
S: gainazalaren area.
PARAMETROAK
w (nm)

CK0
0,76

CKox
0,77

V (cm3/g)

0,191

0,196

S (m2/g)

466

479

Amaitzeko, 4. irudian CK0 eta CKox-en SEM analisiaren argazkiak ikus daitezke. Hauetan, kortxo
gordinak norabide erradialean dituen ezti-orraze itxurako zeldak nolabait mantentzen dira, nahiz eta
mikroskopia-frogen aurretik materiala birrindu eta hauen hormak apurtu. Bestalde, bi materialetan
argazkietan beltzez irudikatzen diren poroak aurkitu daitezke.

4. irudia. CK0 (ezkerrean) eta CKox-en (eskuman) SEM irudiak.

3.2. MB-ren adsortzio-frogak
Aurreko analisiei jarraiki eta 4. taulan bildutako MB-ren adsortzio-frogen emaitzetan ikus
daitekeen moduan, ez da alde handirik somatzen kortxo biochar eta preoxidatutako kortxoaren
biocharraren artean. Hala ere, bi kasuetan lortutako emaitzek kortxoaren biocharrak MB ur-korronte
batetik erauzteko duen eraginkortasuna agerian uzten dute.
4. taula. 2.3 atalean adierazitako kalibrazio-kurba eta ekuazioak erabiliz kalkulatutako adsortzio-frogen emaitzak.
C0: MB hasierako kontzentrazioa; Ceq: MB amaierako kontzentrazioa; Qe: MB adsorbantzia-tasa; E: MB erauzketaren
ehunekoa.
LAGINA
C0 (mgMB/L)
Ceq (mgMB/L) Qe (mgMB/g lagin)
E (%)
CK0

3,80

0,03

0,48

99,1

CKox

3,80

0,10

0,47

97,3

4. Ondorioak
Hondakin biomasikoa den kortxotik abiatuta, pirolisi-tratamendu baten bidez, uretako
kutsatzaileak, kasu honetan MB, erauzteko materialak garatu dira. Aurrera eramandako lehenengo
frogek emaitza onak izan dute kasu bietan, CK0 eta CKox, uretako ia MB guztia erauziz. Hala ere,
kasu honetan lortutako emaitzen arabera, preoxidazio aurretratamenduaren eragina ez da onuragarria
izan, preoxidatu gabeko kortxoaren biocharrak emaitza hobeak lortuz. Nolanahi ere, ikerketan
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erabilitako eta garatutako materialen karakterizazioak aurrerapauso bat suposatzen du hauen
ezaugarrien ezagutzan.
5. Eskerrak
Ikerketa hau, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako “Etorkizuna Eraikiz” ekimeneko eremu
estrategikoetan proiektuak egiteko deialdiko diru-laguntzari esker egin da.
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Petrolio iturrietatik eta bio iturrietatik eratorritako C8 alkil
(met)akrilato monomero isomeroen ur-fasean dispertsaturiko
polimeroen mikroegitura
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Gako-hitzak: emultsio polimerizazioa, saretze erreakzioa, iturri berriztagarrietako monomeroak,
latexak.
Laburpena. Lan honetan 2-etilhexil akrilato eta metakrilato eta 2-oktil akrilatoaren emultsio
polimerizazioan zehar gertatzen den kate-transferentzia polimeroari dela eta ematen den saretzea
aztertuko da. Alkil akrilatoek metakrilatoek baino saretze handiagoa ematen dutela ikusi da,
lehenengoek abstraitzeko gaitasuna duten bi protoi dituztelako. Bestalde, 2-oktil akrilatoak 2-etilhexil
akrilatoak baino saretzeko gaitasun handiagoa duela ikusi da protoi labilagoak dituelako.
1. Sarrera
Emultsio polimerizazio bidez lortutako latex polimerikoak aplikazio askotan erabiltzen dira,
besteak beste, gainestalduretan, itsasgarrietan, farmako distribuzio sistemetan… Hau dela eta,
ezinbestekoa da gaur egun erabiltzen diren eta petrolio iturrietatik datozen lehengaien ordezkapena
iturri-berriztagarrietatik datozen materialengatik, karbono aztarna txikitu eta ekonomia zirkularra
bermatzeko.
Lan honetan, petrolio iturritik datozen bi monomeroren (2-etilhexil akrilatoa eta metakrilatoa), eta
iturri berriztagarrietatik datorren eta 2-etilhexil akrilatoaren isomeroa den beste monomero baten (2oktil akrilatoa) ereindun emultsio-polimerizazioa burutu eta mikroegiturak konparatuko dira.
Monomero hauek polimerizazioan zehar kate-transferentzia polimeroari emateko gai direla ikusi da.
Prozesu hau oso garrantzitsua da monomeroen portaera ulertzeko, izan ere, saretze-mailak lortutako
polimeroaren propietate mekaniko eta erreologikoetan eragina izango du.1 Beraz, mikroegitura
aztertzerakoan saretze-mailaren analisia ezinbestekoa izango da.
Akrilatoak kate-transferentzia intramolekularki eta intermolekularki emateko gai dira. Lehenengo
kasuan, hidrogeno atomoaren abstrakzioa kate barruan gertatzen da, kate motzeko adarkadurak
sortuz. Bigarren kasuan, hidrogeno atomoa nahastean dagoen beste polimero kate batetik abstraitzen
da, eta propagatuz adarkatu daitekeen erradikala sortuz. Ondoren, bukatzea konbinaketaz ematen da
polimero saretua emanez (1 irudia). Intermolekularki gertatzen den transferentzia eta konbinaketaz
ematen den bukatzea gel eraketaren erantzule dira.2
2-Etilhexil akrilatoak eta 2-oktil akrilatoak bi posizioetan eman dezakete kate-transferentzia
polimeroari; kate nagusian eta albo-katean dituzten C-H lotura tertziarioetan (ikus 2 irudia), protoi
hauek desberdinak direnez, abstrakzioa, eta hortaz saretze-maila desberdina izatea espero da.3
Bestalde, 2-etilhexil metakrilatoak, soilik albo-kateko C-H lotura tertziarioaren bidez eman dezake
protoi abstrakzioa, beraz akrilatoek baino saretze-maila txikiagoa ematea espero da.
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1.

2.

irudia: Akrilatoen saretzea eragiten duten erreakzioak: kate-transferentzia polimeroari eta bukatzea
konbinaketaz.

Irudia: Lan honetan erabilitako monomeroen egiturak: 2-Etilhexil akrilatoa, 2-oktil akrilatoa eta 2-etilhexil
metakrilatoa, hurrenez hurren.

Hau dela eta, material berrien garapenean oso garrantzitsua izango da propietateak ondo ezagutzea,
material berri honek aurretik zegoen produktuak zituen ezaugarri berdinak edo hobeak izatea nahi
delako. Beraz, lan honetan iturri berriztagarrietatik abiatutako monomeroekin lortutako polimeroen
mikroegitura aztertuko da eta petrolio iturrietatik datozen monomeroekin sintetizatutako polimeroen
mikroegiturekin konparatuko da.
2. Esperimentala
2.1. Materialak
Estirenoa (S, Sigma-Aldrich), 2-etilhexil akrilatoa (2-ETH, Sigma-Aldrich), 2-etilhexil
metakrilatoa (2-ETM, Sigma-Aldrich), alkil difenil oxido disulfonatoa (Dowfax 2A1, Dow
chemicals) eta potasio persulfatoa (KPS, Sigma-Aldrich) jaso ziren moduan erabili ziren. Ur
desionizatua erabili zen erreakzio guztietan. 2-oktil akrilatoa (2-OA) Arkemak eskuzabaltasunez
hornitu zuen. Soxhlet erauzketak egiteko sintesi graduko tetrahidrofuranoa (THF, Fisher) erabili zen.
2.2. Latexen sintesia
Latexak ereindun emultiso-polimerizazioa erabiliz sintetizatu ziren. Horretarako, % 20-ko solido
edukia zuen estireno ereina sintetizatu zen erreaktore ez-jarraituan 3 orduz 1 taulako formulazioa
erabiliz eta % 30-eko eta % 50-eko solido edukiko latexak polimerizatzeko erabili zen. Latexak
erreaktore erdijarraituan sintetizatu ziren eta elikadura 3 ordutan egin zen 2 eta 3 tauletan azaltzen
diren formulazioak erabiliz.
1.

taula. Poliestireno ereinaren sintesirako erabilitako formulazioa.
Osagaiak
Estirenoa

Kantitateak (g)
80

Ura

320

Dowfax 2A1

3,55

KPS

0,8
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2.

taula. %30-eko solido edukiko latexen sintesirako erabilitako formulazioa.
Osagaiak
Ereina
Ura
KPS
Ura
Monomeroa*
Dowfax 2A1
Ura

Hasierako karga
Hasarazlea
Elikadura
(3h x g/min)

Kantitatea (g)
9,84
30
0,225
5
43,03
0,912
62,12

* 2-EHA, 2-EHM edo 2OA
3.

taula. %50-eko solido edukiko latexen sintesirako erabilitako formulazioa.
Osagaiak
Ereina
Ura
KPS
Ura
Monomeroa*
Dowfax 2A1
Ura

Hasierako karga
Hasarazlea
Elikadura
(3h x g/min)

Kantitatea (g)
16,41
20
0,375
5
71,72
1,521
37

* 2-EHA edo 2-EHM

3. Karakterizazio teknikak
Polimerizazioan zehar hartu ziren laginen bidez konbertsioaren, partikulen tamainaren eta geledukiaren bilakaerak aztertu ziren.
Konbertsioa. Lehenengo latexen solido-edukiak kalkulatu ziren grabimetrikoki latexa
aluminiozko kapsuletan lehortu aurretik eta ondoren pisatuz eta 1 ekuazioa erabiliz:
S.E. (%) =

w3 -w1

(1)

w2 -w1

non w1 kapsula hutsaren pisua, w2 kapsula eta latexaren pisua eta w3 latexa labean 24 orduz lehortzen
utzi ondoren geratzen diren solidoek (polimeroa eta solido ez polimerizagarriak) pisatzen dutena
diren.
Polimerizazioan zehar hartutako laginen konbertsio globala eta instantaneoa lortzeko 2 eta 3
ekuazioak erabili ziren, hurrenez hurren.
Konbertsio globala (%) =

S.E. ×LT -SEP
𝑀𝑇

Konbertsio instantaneoa (%) =

× 100

S.E. ×LT -SEP
𝑀0 +𝐹𝑀 𝑡𝑎𝑙𝑑

(2)

× 100

(3)

non S.E. solido edukia, LT latex totala, SEP solido ez polimerizagarriak (emultsifikatzailea eta
hasarazlea), MT elikatutako monomero guztia eta M0 + FMtald aldiunero elikatzen den monomero
kantitatea diren.
Partikula tamaina. Partikula tamaina DLS (dynamic light scattering) erabiliz neurtu zen. Lagin
bi aldiz desionizatutako uretan diluitu eta 5 minutuko 3 neurketa burutu ziren 25 ºC-tan. Lortutako
emaitzak hiru neurketen batez bestekoak dira.
Gel edukia. Latexen saretze-maila analizatzeko gel-edukien bilakaera polimerizazioan zehar
aztertu zen.
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Tetrahidrofuranotan disolbagarria ez den polimero frakzioa neurtu da Soxhlet solido-likido erauzketa
bidez. Latex tantak beira zuntzezko iragazkietan ipini eta 24 orduz lehortzen utzi ziren labean 65 ºCtan, ondoren Soxhlet erauzgailuaren ganbaran ipini ziren eta erauzketa burutu zen errefluxuan zegoen
THFan. Erauzketa 24 orduz burutu ondoren, iragazkia lehortzen utzi zen labean 24 orduz 65 ºC-tan
eta ondoren pisatu zen. Gel edukia kalkulatzeko 4 ekuazioa erabili zen.
𝑤 −𝑤

Gel-edukia (%)= 𝑤3 −𝑤1 × 100
2

(4)

1

non w1 kapsula hutsen eta iragazkien pisua; w2 erauzketa burutu aurretik kapsula, iragazkia eta
polimeroaren pisua eta w3 erauzketa burutu ondoren kapsula, iragazkia eta gelaren pisua diren.
4.

Emaitzak eta eztabaida
4.1.Konbertsioa.
3 eta 4 irudietan % 30 eta % 50-eko solido edukiekin egindako konbertsioen bilakaera azaltzen da
polimerizazioan zehar. Konbertsio instantaneoak hasieran jaisten dira eta ondoren erreakzio osoan
zehar altuak mantentzen dira. Konbertsio globalak hasieran txikiak dira eta polimerizazioan zehar
igotzen dira bukaeran egonkortu arte. Konbertsio instantaneoak altuak direnez, konbertsio globalak
elikadurarekin bat datoz. % 30-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioetan lortutako emaitzak
% 50-eko solido edukiarekin lortutakoekin konparatuz gero, lehenengoan konbertsio altuagoak
lortzen direla ikusi daiteke.

Xinst eta Xglob (%)

100
80
60

2-EHA
2-EHM
2-OA

40
20
0
0

50

100

150

200

250

t (min)
3.

irudia. % 30-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen konbertsio globalaren (zirkulu beteak) eta
instantaneoaren (zirkulu hutsak) bilakaera.

Xinst eta Xglob (%)

100
80
60

2-EHA

40

2-EHM

20
0
0

4.

50

100
150
200
250
t (min)
irudia. % 50-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen konbertsio globalaren (zirkulu beteak) eta
instantaneoaren (zirkulu hutsak) bilakaera.

4.2. Partikula-tamaina.
5 eta 6 irudietan %30-eko eta %50-eko solido-edukiekin egindako polimerizazioen partikula
tamainaren bilakaera ikus daiteke. Kasu guztietan 85 nm-ko partikula-tamainatik abiatu (ereinaren
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Partikula tamaina (nm)

partikula tamaina) eta erreakzioan zehar balioa igotzen doa bukaeran 250 nm-ko partikula tamaina
lortu arte.
Erreakzio guztietan partikula-tamainaren bilakaera antzekoa izan da eta bukaeran lortutako
partikula tamaina kasu guztietan esperotakoa izan da.
250
200
150

2-EHM
2-EHA
2-OA

100
50
0
0

150

200

250

250
200
150
100

2-EHM

50

2-EHA

0
0

6.

100

t (min)
irudia. % 30-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen partikula-tamainaren bilakaera.
Partikula tamaina (nm)

5.

50

50

100

150

200

250

t (min)
irudia. % 50-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen partikula-tamainaren bilakaera.

4.3. Gel-edukia.
7 eta 8 irudietan gel-edukiaren bilakaera ikus daiteke polimerizazioan zehar. Gel-edukiak
disolbatzen ez den polimero frakzioa adierazten du, beraz gel-edukiaren neurketek saretze-mailari
buruzko informazioa ematen dute. Izan ere, zenbat eta saretze-maila handiagoa, orduan eta
disolbatzeko gaitasun txikiagoa du polimeroak.

Gel edukia (%)

100
80
60
40
2-EHA
2-OA

20
0
0

7.

50

100
150
200
250
t (min)
irudia. % 30-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen gel-edukiaren bilakaera.
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80

2-EHA

60

2-EHM

40
20
0
0

8.

50

100

150

200

250

t (min)
irudia. % 50-eko solido edukiarekin egindako polimerizazioen gel-edukiaren bilakaera.

Kasu guztietan polimerizazioa aurrera doan heinean gel-edukiaren balioa handitu egiten dela ikus
daiteke. 2-oktil akrilatoak gel eduki handiena eta 2-etilhexil metakrilatoak gel-eduki txikienak ematen
dutela ikus daiteke. Bestalde, 2-oktil akrilatoa eta 2-etilhexil akrilatoa konparatuz, bi kasuetan geledukiaren balioa hasieratik hasten da igotzen eta bukaeran egonkortu egiten da, hau da biek antzeko
bilakaera dute. 2-etilhexil metakrilatoaren kasuan, aldiz, hasieran gel edukiaren balioa nulua da eta
bukaeran igotzen hasten da.
2-oktil akrilatoak eta 2-etilhexil akrilatoak gel eduki handiena ematen dute abstraitzeko gaitasuna
duten bi protoi dituztelako, bestalde 2-oktil akrilatoak protoi labilagoak dituenez, gel- eduki
handiagoa ematen du. 2-etilhexil metakrilatoak, aldiz, soilik abstraitzeko gaitasuna duen protoi bat
duenez gel-eduki txikiagoa ematen du.

5. Ondorioak
Lan honetan 2-etilhexil akrilato eta metakrilatoaren emultsio-polimerizazioak burutu eta
mikroegiturak aztertu dira. Horrez gain, monomero desberdinekin lortutako emaitzak alderatuz,
monomero akrilikoak metakrilikoak baino saretze-maila handiagoa emateko gai direla ikusi da, alkil
akrilatoek abstrakzioa emateko gai diren bi protoi dituzte egituran eta alkil metakrilatoek aldiz bat,
beraz polimerizazioan kate-transferentzia gehiago emateko gai dira, polimero saretuagoak sortuz.
Bukatzeko, 2-oktil akrilatoak 2-etilhexil akrilatoak baino saretze-maila handiagoa ematen du
labilitate handiagoa duten protoiak dituelako, beraz errazago abstraitzen dira egitura saretuagoak
emanez.
6. Eskerrak
Autoreek Polymateko “Industrial Liaison Program for Polymerization in Dispersed Media”
partzuergoa, Eusko Jaurlaritza (GV-IT-999-16), MINECO (CTQ2017-87841-R) eta Euskal Herriko
Unibertsitatea eskertu nahi dituzte laguntza ekonomikoarengatik.
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Minbiziaren tratamenduari zuzendutako kitosano nanopartikulen
sintesia
S. Basasoro1,a, O. Guaresti1,a, A. Eceiza1,a, N. Gabilondo1,a
1

UPV/EHU, Europa Plaza 1, 20018 Donostia / San Sebastián
a

senda.basasoro@ehu.eus

Gako-hitzak: CS: Kitosanoa, FOL: Folato taldea, PEG: Polietilen glicol, TPP: Tripolifosfato
pentasodikoa, SF: Sulforafanoa, NP: Nanopartikula.
Laburpena.
Minbiziaren tratamenduen arloan burutzen ari den ikerkuntza ugarien artean, lehengai aktibo edo
farmakoen garraiorako sistemen sintesi eta diseinua aurkitzen da, zeinean, nanoteknologiak ekarpen
arrakastatsuak eman dituen. Minbizia sortzen duten zelulen mintz plasmatikoan ageri diren
hartzaileen artean, folato ligandoa (FOL) estekatzeko gune espezifikoak ugari dira. Folatoa, hortaz,
minbiziaren aurkako farmako-garraiatzaileen sintesian, ligando oso ikertua da; egonkorra, merkea,
konjugatzeko erraza eta inmunogenizitate baxukoa baita. Kitosanoak (CS) farmako garraiatzaile
nanopartikulatuen sintesian erabilera ugari ditu, biopolimero ez toxikoa, biobateragarria,
biodegradagarria, izateaz gain, katean dituen amino taldeak, erraz eraldatu daitezkelako lotugai
ezberdinekin, zuzendutako terapietarako ligandoak atxikiz, besteak beste folatoa1.
Ikerketa honetan minbizi zeluletara zuzenduriko kitosanoan oinarritutako farmako garraiatzaile
nanopartikulatuak sintetizatu dira. Kitosanoa folato ligandoarekin modifikatzeko estrategia
ezberdinak aztertu dira; folato ligandoarekin zuzenean eraldatuz; CS-FOL, eta polietilen glikol (PEG)
espaziadorea duen ligandoarekin; CS-PEGFOL. Horrez gain, nanopartikulek farmako-garraitzaie
gisa zuten gaitasuna aztertzeko, sulforafanoa, minbiziaren kontrako ekintza frogatua duen bioaktiboa
erabili zen2. Folato ligandoarekin modifikazioak FTIR eta 1H-RMN-z konfirmatu ziren, eta
modifikazio ezberdinen eragina aztertu zen nanogarraiatzaileen propietate morfologiko eta
estrukturalei erreparatuz. Aztertutako nanopartikulek tamaina eta dispertsitate egokia aurkeztu zuten.
Gainera, farmakoaren liberazio motela eta iraunkorra lortzen dela frogatu zen. Aurkikuntza horiek
proposatutako nanopartikulak minbiziaren tratamenduan farmakoak garraiatzeko egokiak izan
daitezkeela iradokitzen dute.
1. Sarrera
Azken hamarkadan, terapia berritzaileek eragin handia izan dute bizi-itxaropenaren igoeran, eta
geroz eta ugariagoak dira aplikazio biomedikoetarako interesgarriak diren biomaterial berrien
garapenean oinarritzen diren ikerketa lanak, batez ere, minbiziaren tratamenduetarako farmakoen
garraiorako sistemen sintesi eta diseinuan.
Testuinguru honetan, nanopartikula polimerikoak etorkizun handiko hautagaitzat har daitezke
minbiziaren tratamendurako farmakoen administrazioko aplikazioetan; izan ere, oso egonkorrak dira,
farmakoak kargatu eta babesteko gai dira, albo-ondorioak murrizteko, farmakoen eraginkortasuna
hobetzeko eta espezifikotasuna bultzatzeko, beste administrazio-sistemekin alderatuta3.
Gaur egun, ikertzaile askok farmakoak modu selektiboan eramateko gai diren nanopartikulak
garatzen ari dira; terapia gidatuak4. Horretarako, nanopartikulak farmakoak zelula edo ehun
objektiboetara eraman ditzaketen talde espezifikoekin eraldatzen dira, hala nola zelula
kantzerigenoetara zuzenduriko ligandoak erantsiz1. Gehien aztertutako ligando gidatuak;
antigorputzak, hormonak, peptidoak eta folatoa bezalako konposatu txikiak dira. Folatoa oso ondo
aztertutako konposatua da, egonkorra eta ekonomikoa izateaz gain, erraz konbinatzen da farmako-
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eramaileekin. Gainera, folato-hartzaileen (FR) adierazpena handiagoa da giza minbizi-zeluletan
zelula normaletan baino4. Beraz, oso erabilgarria da terapia gidatuetan, ligando gisa.
Biopolimero ezberdinen artean, kitosanoa (CS) farmako ezberdinen garraioan erabilera ugari
aurkitzen ditu. Kitinaren desazetilazioaren bidez lortzen den polisakarido lineal, kationiko, ez
toxikoa, muko-itsaskor, biodegradagarria eta biobateragarria da4. Gainera, polisakaridoaren kateko
amino talde primarioei esker, talde espezifikoak sar daitezke beste propietate batzuk dituzten
polimero berriak lortzeko. NH2 talde hauek oso erabilgarriak dira terapia gidatuetan, folatoa bezalako
ligandoak nanotransportatzaileekin modu kobalentean elkartzeko. Halaber, propietateren bat
hobetzeko, hala nola disolbagarritasun-profila, CS baldintza neutroetan disolbaezina baita, bere
kristal-egitura zurrunagatik. Ikerketa asko egin dira disolbagarritasun profila hobetzeko, beste talde
funtzional batzuekin eraldatuz edo PEG bezalako polimero hidrofiloen txertoak gehituz5.
Kitosano nanopartikulak prestatzeko eta aldi berean farmakoarekin kargatzeko metodorik
sinpleenetako bat gelifikazio ionikoa da, tripolifosfato pentasodikoa (TPP) izanik elkargurutzatze
agente erabilienetakoa. NP hauek aurkezten dituzten ezaugarri interesgarriek, sendagaiak
administratzeko etorkizun handiko ibilgailu bilakatzen dituzte6.
Ikerketa honetan kitosanoa folato ligandoarekin modifikatzeko estrategia ezberdinak aztertu ziren,
folato ligandoarekin zuzenean eraldatuz; CS-FOL, eta polietilen glikol (PEG) espaziadorea zuen
ligandoarekin; CS-PEGFOL. PEG txertoak CSaren katearen hedatzaile gisa, zelula objetiboarekin
elkarketa errazteko eta disolbagarritasuna hobetzeko erabili ziren. Modifikazio ezberdinen eragina
nanopartikulen tamainan, morfologian, polisakabanakortasunean eta Z potentzialean ikertu zen.
Horrez gain, nanopartikulek farmako-garraitzaie gisa zuten gaitasuna aztertzeko, sulforafanoa,
minbiziaren kontrako ekintza frogatua duen bioaktiboa erabili zen2. Sulforafanoa ez da oso
egonkorra, hortaz nanokapsuletan babestuz dosi txikiko terapia bat diseinatu nahi izan da,
eraginkortasun handiagoa lortzeko. Lan honen emaitzei esker, minbiziaren tratamendurako terapian
farmako nanoportatzile gisa zein modifikazio izan daitekeen erabilgarriena proposatu nahi da.
2. Metodologia esperimentala
2.1. Materialak
Kitosanoa (CS pisu molekular baxukoa (Mw) = 67.000, biskosimetriaren bidez neurtua 25 ºC-tan
0,3 M azido azetiko/0,2 M sodio-azetato trihidratoan, eta % 80-ko deazetilitazio mailarekin (1H-NMrekin lortua)), N-hidroxysuccinimida (NHS, % 98), N-(3-dimetilaminopropil) –N´-etilcarbodiimida
klorhidratoa (EDC, % 98), sodio tripolifosfato pentabasikoa (TPP), azido folikoa (Fa, % 97), D,Lsulforafanoa (D,L-SF, % 98) eta deuterio oxidoa (D2O, % 99.96) 1H NMR analisirako SigmaAldrichetik lortu ziren. NHS-poli(etilenglikol)-folato ligandoa (NHS-PEG-FOL) Nanosoft Polymersetik erosi zen. Erabilitako dizolbatzaileak gradu analitikokoak izan ziren.
2.2. Folato taldearekin modifikatutako kitosanoen sintesia
Kitosano-folato konplexuak (Cs-FOL eta CS-PEGFOL) amino azilazio erreakzioen bidez prestatu
ziren, Cs (NH2):FOL/PEGFOL 2:1eko mol erlazioak erabiliz.
Cs-FOL sintesia: CS disolbatu zen %2 ko (w/w) azido azetiko soluzioan (1 g/L) eta pH=5/6 era
doitu zen g/L) NaOH 1M-ekin. Aldi berean, azido folikoa, EDC eta NHS (1:1 eta 1:1,1 mol erlazioan,
hurrenez hurren) 10mL DMSO-tan disolbatu ziren (1h, 1200rpm). Ondoren, azido foliko aktibatuaren
disoluzioa pixkanaka CS soluzioari gehitu zitzaion, eta ilunpean irabiatzen utzi zen 16 h-z giro
tenperaturan. Ondoren, produktuak 300 ml azetonarekin koagulatu ziren eta zentrifugazioz banatu
(4500 rpm, 40 min). Azkenik CS-FOL purifikatzeko dialisia erabili zen; DMSOren aurka bi egunez
eta, ondoren, ur destilatuarekin beste bi egunez (Spepectra/PorTM 2RC, Spectrum Laboratories, Inc.
MWCO: 12 – 14 kDa). Azkenik, FA-CS produktuak (-80 ºC, -48 h) liofilizatu eta bildu ziren.
Cs-PEGFOL sintesia: Cs-FOL a sintetizatzeko jarraitutako prozedura bera jarraitu zen baina kasu
honetan ez zen erabili EDC eta NHS, modifikatzailea NHS-PEG-FOL uretan disolbatu zen eta
produktua purifikatzeko dialisian H2O erabili zen (2 egunez).
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2.3. Nanopartikulen sintesia. Gelifikazio ionikoa.
NPak prestatzeko, Cs, CS-FOL eta CS-PEGFOL % 2ko (m/m) azido azetikoan disolbatu ziren (0,5
mg/ml). Aldi berean, TPP disolbatu zen uretan, 0,8 mg/mL-ko kontzentrazioa lortzeko pH=3 ( % 2ko
HAz-rekin doituta). Ondoren, TPP disoluzioa tantaz tanta gehitu zitzaion CS disoluzioari (Cs: TPP
1,5: 1 (m/m)), eta ordubetez irabiatzen utzi zen giro-tenperaturan (1200 rpm). Azkenik nanopartikulak
biltzeko dispertsioak zentrifugatu (14000 rpm, 30 min) eta sedimentatutako NPak liofilizatu ziren (80ºC, 48h). Sulforafanoz kargatutako nanopartikulak prestatzeko prozedura bera jarraitu zen, baina
kasu honetan SF disoluzioa gehitu zitzaion (8mg/ml SF, DMSO) CS disoluzioari (CS:SF 100:2,5
m/m), eta ordu batez irabiatu zen nahastea, TPP disoluzioa gehitu bano lehen.
2.4. Kapsulatze eraginkortasuna (EE%)
EE % kalkulatzeko 2,5 mg Cs-PEGFOL-SF-TPP NP 4 mL etanolean sakabanatu ziren 24h, eta
nanopartikulak zentrifugazioz (Selecta Meditronic BL-S, 14000rpm, 1h) banatu ziren. Gero,
etanolean disolbatutako SFaren absorbantzia neurtu zen HPLC eta UV-VIS bidez. Lortutako datuak
SFaren kalibrazio kurban lortutakoekin alderatu ziren; UV-VIS; SF (500-1 ppm SF, etanol, 270 nm).
Abs=0,0069 [C] + 0,0979 ([C]=ppm) R2=9931. Eta HPLC; SF (250-1 ppm SF, etanol). Azalera
(218nm) = 1E6 [C] - 345916 ([C]=ppm) R2=9927 (t=2,5 min).
2.5. Sulforafanoaren liberazio zinetika
Nanopartikulen liberazio zinetikak, gorputzeko jariakinak simulatzen dituen gatz disoluzioan
burutu ziren; fosfato gatz tampoiean (PBS, pH = 7.4, 37ºC). Horrela, 10 mg NP lagin 1 ml PBS-etan
dispertsatu, 3,5 KDa-eko dialisi mintzen barruan sartu, eta 40 ml PBS-etan askapena jarraitu zen 48
orduz. Lortutako datuak SFaren kalibrazio kurban lortutakoekin alderatu ziren SF (500-1 ppm SF,
PBS, 270 nm). Abs=0,0276 [C] - 0,0008 ([C]=ppm) R2=9984.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Folato ligandoarekin modifikatutako kitosanoen karakterizazioa
Folato taldearekin modifikatutako kitosanoak 1H-NMR (Avance Bruker, 500 MHz, D2O/HCl (0,5
M) 1:10 (v/v)) eta FTIR-en (Nicolet Nexus, Specac MKII Golden Gate) bidez karakterizatu ziren.
Funtzionalizatutako eta jatorrizko kitosanoaren (Cs) 1H-RMN espektroetan glukosaminaren protoi
seinale bereizgarriak 4,50-2,50 ppm (1-6) tartean agertu ziren. 1,90 ppm inguruko seinalea, metilo
taldearen protoiari egotzi zitzaion (7) (ikus 1. Irudia), seinale hauek espektro guztietan ikus
zitezkeen7. Gainera, kitosano modifikitatuen espektroetan folato ligandoen zeinbait seinale bereiztu
ziren; hots, 2,30 ppm (Hf, CH2 taldeak), 2,14 ppm (Hg, CH2 taldeak), 7,8 ppm (Hd, aromatikoa, 2H),
7,1 ppm (Hc, aromatikoa, 2H) eta 8.8 ppm (Ha, pteridina aromatikoa). Banda horien agerpenak folato
taldearen elkarketa baieztatu zuen deribatu guztietan8.
NMR espektroak erabiliz, folato taldearen txertatze-maila kalkulatu zen (% DS), kitosanoaren
seinalearen (1H, 3.15 ppm) eta folatoaren seinalearen (1H, 8.8 ppm) arteko azaleren erlazioa erabiliz
(1. Ekuazioa), honako balio hauek lortu ziren: CS-FOL eta CS-PEGFOL, % 16ko eta % 10ko
ordezkapen maila, hurrenez hurren.
DS (%) = ((A pter)/ A H2)* 100.

(1)

Folato ligandoarekin modifikatutako kitosanoen FTIR espektroek (ikus 2. Irudia), jatorrizko
polisakaridoaren seinaleez gain, hainbat banda berri aurkeztu zituzten; Cs-FOL eta Cs-PEGFOL,
1600 cm-1 eta 1560 cm-1,hurrenez hurren, erreakzioan sortutako amida lotura berriengatik. FTIR eta
1
H NMR espektroskopian lortutako emaitzek, kitosano eta folato ligandoaren arteko erreakzioaren
arrakasta berretsi zuten.
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Irudia 1.a) kitosano, b)Kitosano-Folatoa (CS-FOL), c)Kitosano-Polietilenglikol-Folatoa (CS-PEGFOL) 1H-RMN espektroak eta egitura
kimikoa

Irudia 2. Kitosano modifikatuen FTIR espektroak

Irudia 3. Nanopartikulen FTIR espektroak

3.2. Nanopartikulen karakterizazioa
Sintetizatutako nanopartikulen FTIR espektroetan (ikus 3. Irudia) 890-900 cm-1ean, TPP poliioien
(P=O eta P-OH luzapen bibrazioa) bereizgarri den banda berri bat ikusi zen, amonio katioien eta
TPParen fosfato anioien arteko loturari eslei zitekeena6. Seinale hauek gurutzaketa ionikoaren
arrakasta baieztatu zuten. Sulforafanoarekin kargatutako nanopartikulen espektroetan 2150 cm-1ean,
N=C=S luzapenari dagokion banda berri bat ikusi zen9, sulforafanoa NPetan gehitu zela frogatuz.
Sintetizatutako nanopartikulen tamaina, dispertsitatea eta Z potentziala aztertzeko Argi Dispertsio
Dinamikoa (Dinamic Ligth Scatering, DLS, Malvern Zetasizer ULTRA) erabili zen. Aplikazio
biomedikoetara begira, nanopartikula tamaina txikiena zuen modifikazioa aukertu zen farmakoa
kargatzeko, hau da Cs-PEGFOL.
Nanopartikula guztiek 98-290 nm arteko tamaina aurkeztu zuten (ikus 1. Taula), tamaina egokia
mintz zelularra zeharkatzeko eta farmako administrazioetan erabiltzeko3. Kasu guztietan folato
taldearekin etiketatutako CS nanopartikulak jatorrizko kitosanoarenak baino handiagoak izan ziren.
Hau, NH3+ talde libre gutxiago dituztelako, eta, beraz, gurutzatze-dentsitate baxuagoa. Polidispertsioindizea ere ligandoaren presentziaren ondorioz handitu zen, homogeneotasuna txikiagoa baitzen.
Koloidearen egonkortasunaren adierazlea den zeta potentzialari (ZP) dagokionez, nanopartikulek 28
± 0.75 eta 13.7 ± 0.34 mV arteko zeta potentziala aurkeztu zuten, lortutako balioak NP guztiak nahiko
egonkorrak direla iradoki zuten, SFarekin kargatutakoak batez ere. Karga positiboa duten NPek mintz
zelularra zeharkatzeko gai dira eta zelulek erraz xurgatzen dituzte6. Sintetizatutako nanopartikula
guztiek mintz zelularrean sartzeko ZP egokia aurkeztu zuten. Etiketatutako Cs NP guztiek jatorrizko
kitosanoak baino ZP balio txikiagoak erakutsi zituzten, amina talde batzuk folato ligandoarekin
erabiltzeak, z potentziala murriztea ekarri zuen, eta, beraz, agregazioa gehiago izatea.
Lagina
Cs-TPP NPak

HD (nm)
98.1 ± 18

437

PI
0.274

ZP (mV)
20.3 ± 0.20

CS-FOL-TPP NPak
CS-PEGFOL-TPP NPak
CS-PEGFOL-SF-TPP NPak

265.2 ± 35
230.3 ± 29
290.3 ± 49

0.387
0.363
0.388

16.7 ± 0.83
13.7 ± 0.34
28.6 ± 0.75

Taula 1. DLS emaitzak; Diametro Hidrodinamikoa (HD), Polidispertsitate Indizea (PI) eta Zeta Potentziala (ZP)

Sintetizatutako nanopartikulen morfologia eta banaketa aztertzeko Indar Atomikoko Mikroskopia
(AFM, Bruker Dimension ICON Nanoscope V) eta Tranmisioko Mikroskopia Elektrfonikoa (TEM,
TECNAI G2 20 TWIN, 200 kV, HAADF-STEM) erabili ziren. 2. Taulako irudietan ikus daitekeen
bezala, nanopartikula guztiek morfologia esferiko definitua aurkeztu zuten.
AFM eta TEMean kalkulatutako partikula tamaina DLSk kalkulatutakoa baino txikiagoa izan zen,
AFMko irudiak lehorrean hartuak izan baitziren, DLSkoak, berriz, disoluzioan dauden
nanopartikulen tamainaren balioa adierazten dute, hau da, puztuak, hidrogel izaera dutelako.
Etiketatutako polimeroen NPak, gehienetan, handiagoak izan ziren (Cs-FOL-TPP eta Cs-PEGFOLTPP; 75,2 ± 15,8 nm eta 33,2 ± 7,7 nm, hurrenez hurren, TEM) abiapuntuko quitosanoaren aldean
(23,4 ± 3,9 nm, TEM), alboko kate edo talde berriak sartu zirelako, bai eta gurutzatze-dentsitatea
murriztu zelako ere. Azkenik, adierazi behar da SFrekin kargatutako nanopartikulak, oro har, tamaina
handiagokoak (135.1 ± 8.8 nm, TEM) izan zirela. Tamaina handitze honek konposatu bioaktiboa
NPetan kapsularatzea lortu zela frogatu zuen.
Lagina

Karakterizazio teknika
AFM
AFM

TEM

Cs-TPP

Cs-FOL-TPP

Cs-PEGFOL-TPP

Cs-PEGFOL-SF-TPP

Taula 2. Folato ligandoarekin modifikatutako kitosano nanopartikulen irudiak; Indar Atomikoko Mikroskopia (AFM) eta
Transmisiozko Mikroskopia Elektroniko (TEM).

Sulforafanokarekin kargatutako nanopartikulen kapsulatze eraginkortasuna (EE %) eta
Sulforafanoaren liberazio zinetika aztertzeko Espektrofotometria Ultramore-Ikuskorra (UV-VIS
3600/3100 Shimadzu) eta Eraginkortasun Altuko Kromatografia Likidoa (HPLC Shimadzu LC20AD) erabili ziren.
CS-PEGFOL-SF-TPP (%2,5 SF-rekin kargatutakoak) nanopartikulentzat % 4,5-ko EE lortu zen
HPLC bidez eta % 5,2-koa UV-VIS bidez. Beste ikerlan batzuetan gelifikazio ioniko eta
emultsifikatzaileen konbinazioekin, %65 ko kapsulazio eraginkortasuna lortzea iritsi dira9. Azterlan
honetan sintetizatutako nanopartikuletan EE txikia lortu zen arren, zuzenduriko terapiarako
ligandoekin, farmakoa minbizi zeluletan bideratuz, eraginkortasun handiak lortu ahal direla
pentsatzen da.
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Farmakoaren liberazio zinetikari dagokionez (ikus 4. Irudia eta 3. Taula), aztertutako NPak gai
izan ziren % 91ko SF askatzen 48 ordutan, eta horrek agerian utzi zuen Cs-PEGFOL-SF-TPP NPek
farmakoa askatzeko duten ahalmena, gainera liberazio motela eta jarraia lortu zen, hortaz
eraginkortasun handikoak izango direla aurre ikusten da.
Denbora
30 min
1 ordu
2 ordu
4 ordu
6 ordu
24 ordu
48 ordu
Irudia 4. SFaren liberazio zinetika UV-VIS espektroak

Liberatutako SF %
(%5,2 SF %100)
18
31
42
44
47
50
91

Taula 3. CS-PEGFOL-SF-TPP NPek Liberatutako SF %

4. Ondorioak
Ikerketa lan honetan, folato taldearekin modifikatutako kitosanoan oianarritutako nanopartikulak
diseinatu, sintetizatu eta ezaugarritu dira; FTIR, DLS, TEM, AFM karakterizazio teknikak erabiliz.
Aztertutako nanopartikulek tamaina, dispertsitate egokia eta Z potentzial positiboa aurkeztu zuten,
aplikazio biomedikoetarako NP egokiak eta egonkorrak zirela frogatuz. Aztertutako modifikazioen
artean; Cs-PEGFOL-TPP NPak izan ziren tamaina txikienekoak (TEM; 33 nm). SFrekin kargatutako
CS-PEGFOL-SF-TPP NPak, tamaina handiagokoak (TEM; 135 nm) izan ziren, konposatu bioaktiboa
NPetan kapsularatzea lortu zela frogatuz. Gainera, farmakoaren liberazio motela eta iraunkorra lortu
zen. Aurkikuntza horiek proposatutako nanopartikulak minbiziaren tratamenduan farmakoak
garraiatzeko egokiak izan daitezkeela iradokitzen dute.
5. Eskerrak
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Txakoli ekoizpenaren hondakinetatik abiatuz balio erantsidun
nanozelulosa bakterianoaren sintesi eta karakterizazioa
J. Diaz1, L. Urbina1, A. Eceiza1, A. Retegi1 eta N. Gabilondo1
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Gako-hitzak: Bakterio-zelulosa, mahats-patsaren kudeaketa, agitaziopeko kultiboak, BZ esfera
superxurgatzaileak, polifenolak.
Laburpena. Mahats-patsa, ardogintzan mahatsa zapaldu ondoren geratzen diren hazi, adartxo
eta mahatsen azalez osatuta dagoen hondakina da. 2019an Bizkaiko eta Getariako txakolinen artean
5000 t mahats baino gehiago ekoiztu ziren, zeinetatik 20%ak mahats-patsa bezala bukatzen du.
Sortutako hondakin kantitate altua eta bere pH baxua dela eta, ingurumenerako arazo bat bihurtu da.
Mahats-patsa, azukre eta mantenugai ugariz osatuta dago, Bakterio-Zelulosa (BZ) ekoizteko interes
handia aurkeztuz. BZ medikuntza, kosmetika, janari ontziraketa edota nutrazeutika aplikazioetan
erabiltzen den mikrobioetatik eratorritako polimero biodegradagarria eta biobateragarria da. Honela,
lan honetan txakolinaren produkziotik eratorritako mahats-patsa erabili da baldintza ezberdinetan
BZ biosintetizatzeko eta honek nekazaritzan izan ahal dituen aplikazio potentzialak aztertu dira.
Horrez gain, mahats-patsa polifenoletan oso aberatsa da eta horrek aktibitate antioxidatzailedun
iturri oso interesgarri batean bihurtzen du. Hori dela eta, polifenol hauen karakterizazioa ere burutu
da.
1. Sarrera
Mahats-patsa (MP) nekazaritza arloko hondakinik ugarienetarikoa da eta mahatsa zapaldu
ondoren geratzen diren hazi, adartxo eta mahatsen azalez osatuta dago. Mahatsaren ekoizpena
mundu mailan oso zabalduta dago eta soilik Bizkaiko eta Getariako txakoli produkzioaren artean,
2019an 5000 t mahats baino gehiago erabili ziren. Gainera, mahats produkzioaren %20-25ak MP
moduan bukatzen duela estimatzen da1. Txakolinetik edo mahats zuritik eratorritako MParen
kasuan, hondakinaren pH baxua eta polifenol kontzentrazio altua direla eta, ingurumenean sor
dezaketen kaltea handiagoa da bereziki lur kutsadurari dagokionean2.
Esanak esan, MPri balio erantsia emateko zenbait estrategia argitaratu dira. Alde batetik,
polifenoletan edo antioxidatzaileetan aberatsa izateak kosmetika, elikagai edota nutrazeutika
industrietarako lehengai baliotsua bihurtzen du. Beste aldetik, MPak dituen mineralek eta azukreek
bakterioen kultiboetarako karbono iturri bezala erabiltzea ahalbidetzen dute, horien artean BakterioZelulosaren (BZ) biosintesia nabarmentzen delarik3.
BZ zenbait bakterio gram negatibok oxigenoaren presentzian sintetizatutako eta jarraian zelula
kanpora askatutako polimeroa da. Zelulosa mota honek purutasun handiagoa, kristalinitate altuagoa
eta propietate mekaniko erresistenteagoak ditu landare-zelulosarekin alderatzean. Gauzak horrela,
BZ modu errentagarri batean ekoizteko helburuarekin, nekazaritzako hondakin edo azpiproduktu
ezberdinetatik eratorritako hartzidura ingurune ugari ezagutzen dira4.
Bakterio-kultiboa agitazio barik edo estatikoki inkubatzen denean, BZ film moduan sintetizatzen
da aire-likido interfasean. Mintz honek bakterioentzako hesi gisa jokatzen du, beste
mikroorganismoen presentzia mugatuz eta oxigenoaren edo elikagaien iragazkortasuna ahalbidetuz.
Asko dira argitaratu diren BZ mintzen aplikazioak, horien artean elikagaien industria, medikuntza
edota elektronika5. Bakterio-kultiboak agitaziopean inkubatzen direnean, ordea, ekoiztutako BZren
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forma agitazio abiaduraren arabera aldatzen da filamentu eta esfera itxura hartzen dutelarik6.
Aldaketa hauek BZren konformazioan eragiten dute eta zelulosaren aplikagarritasuna ere zabaltzen
da. Esate baterako, BZ esferek adsortzio ahalmen edo entzimak immobilizatzeko gaitasun
handiagoa daukate7. Hala ere, ez da gehiegi ezagutzen agitazio baldintzetan ekoiztutako BZren
morfologia eta nukleazioari buruz, batez ere nekazaritzako hondakinak erabiltzen direnean karbono
iturri gisa.
MP bezalako hondakin pilaketaz gain, gaur egungo nekazaritzaren erronkarik handienetarikoa ur
eskasia da. Estres abiotiko mota honi aurre egiteko polimeroetan oinarritutako hidrogelak
erabilgarriak izan daitezke, zelulosa kasu8. Izan ere, zelulosaren hiru dimentsiotako estruktura
makromolekularrari esker, ur kantitate handiak xurgatu eta barnean mantentzeko ahalmena dauka9.
Hortaz, ikerketa honetan MP kultibo-ingurune bezala erabiliz, esfera itxura duen BZren
produkzioa eta karakterizazioa burutu zen. Horretarako, Komagateibacter medellinensis
bakterioaren hazkuntza aztertu da bai agitaziopean bai baldintza estatikoetan. Gainera,
sintetizatutako BZ esferen Ura Atxikitzeko Ahalmena (UAA) neurtu zen nekazaritzan izan
lezaketen aplikagarritasuna neurtzeko. Bukatzeko, MPak dituen polifenolen identifikazioa ere
burutu zen.
2. Metodologia
2.1. Bakterio-zelulosaren sintesia
Hestrin-Scharmm (HS) kultibo-ingurune komertziala erabili zen BZ produkzioaren kontrol
moduan: 2% w/v D-glukosa, 0.5% w/v peptona, 0.5% w/v legamia estraktua, 0.27% w/v disodio
fosfatoa (Na2HPO4) and azido zitrikoa pHa 3.5ean zehazteko. Era berean, MPtik abiatutako kultiboingurune bat diseinatu zen BZ esferak eta BZ mintzak ekoizteko. Horretarako, kontzentrazio
ezberdineko MP-ura soluzioak prestatu ziren, %2.5etik %20ra pisu/bolumen erlazio tartean. 30
minutuko ultrasoinu tratamenduaren (JP Selecta 3000683 50/60 Hz), 80ºCko ordu bateko
tenperatura tratamenduaren eta hauen konbinazioaren efektua MPan aztertu zen ere. Kultiboinguruneei peptona edo legamia estraktua gehitu zitzaien, horrela nitrogeno iturri osagarria
eransteak BZ produkzioan izan zezakeen eragina ikusi ahal izan zen. Jarraian, kultibo-inguruneak
zentrifugatu eta autoklabatu ziren, solidoak prezipitatzeko eta soluzioa esterilizatzeko, hurrenez
hurren. Bukatzeko, medioak kultibo zahar batekin inokulatu ziren %1 bolumen erlazioan eta
agitaziopean hazitako medioei 120, 130 eta 150 rpm-eko errotazio abiadura aplikatu zitzaien (IKA
KS 4000i Control). Kultibo-ingurune guztiak 7 egunez 28ºCtara egon ziren inkubagailuan.
Behin BZ ekoiztea lortzen zenean, 24 orduz KOH %2 pisu/bolumen disoluzio batean mantentzen
zen zikinkeria garbi zedin. Ondoren, BZ mintzak edo esferak liofilizatu (Telstar LyoQuest HT40)
edo 50ᵒCtan sikatzen ziren beraien karakterizazioa burutu ahal izateko.
2.2. Zelulosaren itxura eta karakterizazio fisiko-kimikoa.
X izpien difrakzioa (XID) BZ laginen konformazioa eta kristalinitatea aztertzeko erabili zen, X
izpien (Philips) PW1710 difraktometro bat erabiliz, Cuk (k = 1,54 Å) erradiazioarekin. Difrakziodatuak honako balio hauetatik lortu ziren: 2θ 10ºtatik 40ºtara. Laginen Kristalinitate-Indizea (KI)
errekfrazioen intentsitateetatik abiatuta Segal ekuazioaren bidez (1. ekuazioa) zehaztu zen10:
𝐼

𝐾𝐼 = ( 200𝐼

−𝐼𝑎𝑚

200

) × 100

(1)

Non I200 difrakzio-sarearen intentsitate maximoa den, eta Iam 2θ 18ºko intentsitatea den.
Horrez gain, Fourier-en transformatuaren infragorrien espektroskopia (FTIR) erabili zen BZn
zeuden talde funtzional garrantzitsuenak identifikatzeko. Horretarako, Nicolet etxeko Nexus
espektrofotometroa erabili zen 4000 eta 700 cm-1 artean. Espektro guztiak 128 scan-ekin lortu ziren
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4 cm-1eko bereizmenarekin. Gainera, 710 cm-1 eta 750 cm-1 inguruko xurgatze-bandak erabili ziren
zelulosaren Iβ portzentaia zenbatesteko.
Azkenik, sintetizatutako BZ laginen morfologia, porositatea eta nanozuntzen tamaina aztertzeko,
indar atomikoen mikroskopia eta Veeco Multimoderen Nanoscope IIIa erabili dira, tapping
moduan. Era berean, agitazio baldintza ezberdinetan ekoiztutako BZn itxura aztertu zen esfera
itxura zuten sistemak eratzeko.
2.4. Ura Atxikitzeko Ahalmena (UAA)
MP kultibo-inguruneetatik sintetizatutako BZ mintzak eta esferak, liofilizatu eta pisatu egin ziren
(Wlehorra). Ondoren, ur desionizatuan ondoratu ziren eta pisu konstante bat izan arte mantendu ziren
(Whezea). UAA 2. ekuaziotik abiatuta kalkulatu zen:
𝑈𝐴𝐴 (%) = (

𝑊ℎ𝑒𝑧𝑒𝑎 − 𝑊𝑙𝑒ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎
𝑊𝑙𝑒ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎

) × 100

(2)

Erabilitako laginak antzeko tamaina zuten eta neurriak hiru biderrez errepikatu ziren.
2.3. Polifenol estrakzio eta karakterizazioa
MPa liofilizatu egin zen eta mortero baten laguntzaz hautsa egin arte homogeneizatu zen. Hauts
lehorraren 0.842 g metanol disoluzio batekin nahastu ziren: ura (30:70) vortex agitazioaren bidez
minutu batez. Jarraian, nahasketa ultrasoinuen bainu batean sartu zen 15 minutuz giro-tenperaturan.
Azkenik, soluzioa 4000 rpm-tan zentrifugatu zen 4 minutuz 10 - C artean (JP Selecta 7001376)
solido esekiak prezipitatzeko. Gehiegizko likidoa polifenolen presentzia baiesteko eta
kromatografia likidoaren bidez, Q-ToF masa-espektrometriari akoplatutako UV-Vis detekzioarekin
polifenolen karakterizazioa egiteko erabili zen. Prozedura hau Abad-García eta kolaboratzaileek
garatutako metodoaren egokitzapena zen11.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. BZ produkzioa
MP kontzentrazio eta nitrogeno iturri ezberdindun BZ produkzioak eta azukre kopuruak batuta
daude 1. Taulan. MP moduko hondakinetatik eratorritako kultibo-inguruneen suplementazioa
ohikoa da, bereziki nitrogeno iturri bat erabiltzen denean12.
1. Taula. MP kontzentrazio eta nitrogeno iturri ezberdindun BZ produkzioak eta azukre kantitateak. Nomenklaturari
dagokionez pp, ex, Us, H eta Us+H; peptonari, legamia estraktuari, ultrasoinuei, bero tratamenduari eta azken bi
hauen konbinazioari egiten diote erreferntzia, hurrenez hurren.
Hazkuntza
baldintzak

Kultibo izena

Mahatspatsa
%p/b

Estatikoak

sHS
sMP2.5
sMP2.5-pp
sMP5
sMP5-pp
sMP5-exUs+H
sMP10
sMP10-pp
sMP20
sMP20-pp

2.5
2.5
5
5
5
10
10
20
20

Nitrogeno iturria
Peptona
Legamia
%p/b
estraktua
%p/b
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-
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Glukosa +
fruktosa g/L

BZ
produkzioa
g/L

20.0
2.1 ± 0.1

0.75 ± 0.12
0.53 ± 0.02
0.73 ± 0.03
0.91 ± 0.06
0.26 ± 0.07
0.35 ± 0.02
0.10 ± 0.04
0.31 ± 0.00

4.4 ± 0.7

9.2 ± 0.2
20.6 ± 0.5
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Agitaziopean

aHS
aMP5-ex
aMP5-exUs
aMP5-exH
aMP5-exUs+H

5
5
5
5

0.5
-

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

20.0
4.4 ± 0.7
4.6 ± 0.1
5.5 ± 0.2
5.8 ± 0.1

0.18 ± 0.02
0.58 ± 0.08
0.60 ± 0.09
0.73 ± 0.02
1.17 ± 0.21

1. Taulako emaitzen arabera MP kontzentraziorik egokiena %5 p/b zen, estatiko baldintzetan eta
agitaziopeko baldintzetan. %20 p/b-tik gora ez zen inolako hazkuntzarik ikusten, azukre
kontzentrazioaren igoerak ez zegoen lotuta produkzioaren hobekuntzarekin beti6. Agitaziopean,
peptona erabili beharrean legamia estraktua erabili zen, uhertasuna baxuagoa zen eta esferen
sorrerarako hori garrantzitsua zela ikusi zelako. Legamia estraktua nitrogeno eta mineral iturri
garrantzitsua da eta etorkizunean ardogintzako legamia hilak erabiltzeko atea irekitzen du.
Gauzak horrela, nitrogeno osagarria erabiltzeak produkzioaren igoera suposatzen zuen kasu
guztietan. Era berean, erabilitako ultrasoinu eta tratamendu termikoek eragin positiboa izan zuten
azukre kontzentrazioan eta BZ ekoizpenean, modu independentean zein konbinatuta. Ezaguna da
ultrasoinuen eta tenperaturaren lagungarritasuna azukreen estrakzioan hondakin lignozelulosikoak
erabiltzen direnean13.
Lortutako produkzioei erreparatuz, agitaziopean denbora gutxiagoan BZ kantitate handiagoa lor
zitekeen estatiko baldintzekin alderatuz. Are gehiago, MP kantitate txikietatik abiatuz BZ era
lehiakor batean sintetizatu zitekeela erakusten dute ekoizpen-emaitzek.
3.2. Karakterizazio fisiko-kimikoa
XID eta FTIR espektroek MPtik eratorritako BZ mintzek eta esferek zelulosa I itxura klasikoa
zutela konfirmatu zuten. Hau da, HS kultibo-ingurune komertzialetik sintetizatutako BZrekin
konparatuz ez zegoen piku-intentsitate ezberdintasun nabarmenik XID eta FTIR grafikoetan. 2.
Taulan XID eta FTIR espektroetatik kalkulatutako KI eta Iβ portzentaiak adierazita daude.
2. Taula. Baldintza estatikoetan eta agitaziopeko baldintzetan ekoiztutako BZen Iβ eta KI portzentaiak.
BZ lagina
sHS
sMP5-exUs+H
aHS
aMP5-exUs+H

Hazkuntza baldintzak
Estatikoak
Estatikoak
Agitaziopean
Agitaziopean

Iβ (%)
37
41
41
41

KI (%)
87.3 ± 0.9
75.2 ± 7.1
85.1 ± 2.3
76.2 ± 2.8

BZ ohikoa den bezala, zelulosa Ieko Iα poliforma nagusi zen hazkuntza baldintza eta kultiboingurune guztietan (2. Taula). Emaitzek islatzen dutenaren arabera, agitazio baldintzek ez zuten
eraginik izan BZren kristalen konformazioan. Ildo horretatik, MP kultiboetatik ekoiztutako BZk KI
oso antzekoa zuen HS kultibo-inguruneekin alderatzean. Hortaz, MP kultibo-inguruneak eta
agitaziopeko baldintzak erabiliz kalitate eta purutasun altuko BZ ekoiztu ahal zela iradokitzen zuten
KI portzentaia hauek.
Hari berean, MP kultibo-ingurunetan ekoiztutako zelulosen morfologia eta estruktura aztertu
zen, mintzak esferekin konparatuz. Lehenik, esferak produzitzeko errotazio abiadura optimoa 130
rpm-tan zehaztu zen (1. Irudia). Jarraian, BZ laginen estruktura indarrezko mikroskopia atomikoa
erabiliz analizatu zen. Orokorrean, MP kultibo estatikoetan lortutako nanozuntzek diametro
handixeagoa (77.8‑15.6 nm) eman zuten agitaziopean kultibatutakoak (63,8‑8,2 nm) baino. Gainera,
azpimarratzekoa da agitazio-kultiboek sare irregularragoak sortu zituztela, egitura porotsuagoak
sortuz.
3.3. UAA
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BC-k ur kopuru handiak gorde ditzake bere egitura-koherentzia galdu gabe, uraren eta glukano
kateetan dauden hidrogeno zubien arteko elkarreraginen ondorioz. 3. taulak ZB mintzen eta esferen
UAA emaitzak erakusten ditu. Emaitzei erreparatuta, kultibo baldintzak kontuan hartu gabe, ZB
lagin mota biek UAA altuak erakusten zituzten, nahiz eta balio altuagoak lortu ziren esferen kasuan
gainazal-azalera ere handitzen zelako.

1. Irudia. BZ laginak agitaziopeko kultiboetan sintetizatuak 150 rpm (a), 120 rpm (b) eta 130 rpm (c) errotazio
abiaduran. (d) Irudia estatiko baldintzetan ekoiztutako BZ mintz bati dagokio. Agitaziopeko eta estatikoko BZ
laginen altuera eta fase AFM irudiak adierazten dira (e) eta (f) irudietan, hurrenez hurren.

Horrela, UAA balioak %60 altuagoak ziren agitaziopean sintetizatutako BZn. Horrez gain, BZ
mikroegitura eta porositatearen aldaketek sistemari UAA handiagoa eman liezaiokete. Ondorioz,
agitazio baldintzen ereginez zuntz diametroa pixka bat laburtzean, UAA ere areagotu daiteke lan
honetan gertatu zen modura.
3. Taula. Baldintza estatikoetan eta agitaziopeko baldintzetan ekoiztutako BZen nanozuntzen diametroa eta UAA.
BZ lagina
sMP5-exUs+H
aMP5-exUs+H

Hazkuntza baldintzak
Estatikoak
Agitaziopean

Nanozuntz diametroa (nm)
77.6 ± 13.7
63.8 ± 8.2

UAA (%)
4870 ± 350
7860 ± 35

3.4. Polifenolen karakterizazioa
Polifenolak duten aktibitate antioxidatzaileagatik ezagunak dira eta mahatsa konposatu hauetan
fruituen artean aberatsenetarikoa da14. Oro har, mahats zuriarekin egindako ardoen produkzioan ez
dago mazerazio pausurik, hau da, mahatsak zapaldu bezain laster muztioa ateratzen da. Horrek,
sortutako MPk ardo beltzetan ohikoa baino polifenol kontzentrazio altuagoa egotea eragiten du.
Kromatografia likidoaren emaitzek estrakzioaren eraginkortasuna eta MPko polifenolen
ugaritasuna baieztatu zuten. Guztira, polifenolei egokitutako 34 piko identifikatu ziren. Flabanolen
artean, prozianidina (monomero zein trimero eran), katekina eta epikatekina nagusitzen dira.
Flabonolen artean, kaemferola, querzetina, eta isoramnetina eta hauen azukreei lotutako deribatuak
detektatu ziren. Bukatzeko, azido hidroxizinamikoen artean azido kumarikoa eta azido
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hidroxibenzoikoen artean azido galikoa nabarmendu ziren. Mahatsetako profil polifenoliko arrunta
osatzen dute eta argitaratutako beste MP-karakterizazio lanekin bat egiten dute15.
4. Ondorioak
Lan honek BZ sintesiaren bitartez txakolinaren patsa birbalorizatzen laguntzen du, EAEn
sortutako nekazaritza hondakinik ugarienetariko bat,. Konkretuki, BZ esferak ekoiztu ziren
Komagateibacter medellinensis bakterioaren kultiboak erabiliz agitaziopeko baldintzetan. Lortutako
emaitzen arabera, MPari aplikatutako ultrasoinu eta bero tratamenduak eraginkorrak ziren azukreen
estrakzioaren etekina handitzeko. Honen ondorioz, BZ produkzioa altuagoa zen tratamendu hauek
erabiltzean. Era berean, kultibo-ingurunetan agitazio-baldintzak erabiltzean BZ gehiago
sintetizatzen zen denbora txikiagoan. 130 rpm-tan ezarri zen errotazio abiadura egokiena BZ
esferen produkziorako. Karakterizazio fisiko-kimikoak BZ esferen purutasun eta kristalinitate altua
baieztatu zuen. Azkenik, produzitutako BZ esferen ahalmen superxurgatzaile erantsiak sistema
hauen aplikazioak zabaltzen ditu eta agitaziopeko kultiboen baliagarritasuna areagotzen du. Hortaz,
nekazaritzan ura optimizatzeko agente erabiltzea proposatzen da, arlo honetan BZk duen
potentzialari buruzko ezagutza falta kontuan hartuta.
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Termoplastiko bulkanizatuen karakterizazio mekanikoa saiakera
kuasi-estatiko eta dinamikoen bidez haien portaera ez-lineala
aztertzeko
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Laburpena. Elastomero termoplastiko bulkanizatuak (TPVak) kautxuen eta
termoplastikoen propietateak azaltzen dituzten material bifasikoak dira. Elastomero
termoplastiko(TPE) taldearen barruan daude eta haien erabilera izugarri handitu da
azken hamarkadetan.1 Horren arrazoi nagusietako batzuk propietate mekaniko onak
dira, hala nola deformazio-ahalmena edota bibrazioak xurgatzeko gaitasuna.Gainera
TPEak birziklagarriak dira eta horrek abantaila bat presentatzen du kautxuen
aurrean.2 Etorkizun hurbil batean TPEak kautxuen ordezkoak izatera iritsi daitezke.
Hala ere, kautxuak era fidagarri era eraginkor batean ordezkatzekohaien portaera ezlineala ondo ulertzea beharrezkoa da. Ideia honi jarraituz, lan honetan,
automobilgintzan aplikazio potentzialak azaltzen dituzten hiru TPV ezberdinen
portaera ez-lineala sakonki aztertu da. Horretarako saiakera mekaniko desberdinak
egin dira. Alde batetik, saiakera kuasi-estatikoen bitartez trakzioko saiakerak egin
dira, bai apurketakoak bai ziklikoak. Bestalde, saiakera dinamiko- mekanikoak
burutu dira egoera dinamikoan parte hartzen duten ez-linealtasunak ere ikertzeko.3
1. Bibliografia
1. Nanying Ning, Liqun Zhang. Preparation, microstructure, and microstructure-properties
relationship of thermoplastic vulcanizates (TPVs): A review. Progress in Polymer Science 79
(2018) 61-97
2. Samia Benmesli, Farid Riahi. Dynamic mechanical and thermal properties of a chemically
modified polypropylene/natural rubber thermoplastic elastomer blend. Polymer Testing 36
(2014) 54-61.
3. Pranab Dey, Kinsuk Naskar, Golok B. Nando. Theoretical and morphological evaluationof
dynamic viscoelasticity and thermo-mechanical characteristics of TPV composites. Polymer 70
(2015) 161-172.

447

Materialen Zientzia eta Teknologia V. Kongresua, Bilbo 2021

Radiozesioaren immobilizazioaren azterketa zementuan dinamika
molekularraren simulazio teknikak direla medio
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Laburpena. Zementuan egiten den hondakin erradioaktiboen kapsulaketa oso
teknika hedatua da. Izan ere, zementuak sekulako gainazal azalera azaltzen du,
ainguratze-puntu askorekin, non kutsatzaileak mugiezin eta tinko gera daitezkeen1,2.
Hala ere, atxikitze- eta lixibiazio-mekanismoak zementuan ez daude guztiz argi,
horregatik, lan honetan, mekanismo hauek ikertu dira simulazioatomistikoak direla
medio. Zehazki, zesioaren atxikitze eta difusioa aztertu da hidratatutako kaltzio
silikatoaren nanoporoetan, edo C-S-H gela. Gel hau Portland zementuaren
hidratazioaren emaitza nagusia da, eta materialaren amaierako propietate gehienen
erantzulea da.
Simulazioen bidez ikusi da lixibiazio prozesuak murrizten direla C-S-H-aren
gainazalaren eta katioien artean sortzen diren elkarrekintza elektrostatikoei esker.
Horretaz gain, difusioa ere nabarmenki murrizten da C-S-H-aren poroetako
nanokonfinamendu efektua dela eta3. Halaber, emaitzek adierazten dute
aluminioaren presentziak eta Ca/Si ratio baxuek zesio ioien erretentzioa hobetzen
dutela. Beste metal batzuen presentzian ordea, Cs-aren erretentzio askoz eskasagoa
lortzen da, eta bere difusioa areagotu egiten da, Cs-aren atxikitze- ahalmena
analizatutako beste katioiena baino ahulagoa baita bere tamaina handia eta karga
dentsitate baxua direla eta.
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PLA/PCL nahasteak: bateragarritzaileen eragina propietateetan
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Laburpena.

Poli(azido
laktikoa)
(PLA)
baliabide
berriztagarrietatik
eratorria,
biodegradagarria eta biobateragarria den poliester erdikristalduna da, zeinak
propietate onak erakusten dituen, besteak beste, modulu eta trakzioarekiko
erresistentzia altuak. Hala ere, PLAren aplikazioak murriztuta ikusten dira bere
deformagarritasun eta zailtasun txikiak direla eta1.
Arazo hauei aurre egiteko modu erraz bat, PLA polimero harikorrekin nahasteada.
Poli(ε-kaprolaktona) (PCL) deformagarritasun handia aurkezten duen poliester
erdikristalduna da. Gainera, biodegradagarria eta biobateragarria da, egokia egiten
duena PLArekin nahasteko2. Hala eta guztiz ere, PLA eta PCL nahastezinak dira,
zaila egiten duena propietate mekaniko hobetuak lortzea. Konponbide gisa
bateragarritzaileak erabili daitezke (kopolimeroak, adibidez), nahasteen morfologia
kontrolatzen laguntzen dutenak. Horiei esker, polimero nahasteen
deformagarritasuna eta zailtasuna hobetzea lor daiteke3.
Lan honetan PLA/PCL nahasteak polietilenoan (PE) oinarritutako zazpi
kopolimero desberdinekin prestatu dira bi polimeroen arteko bateragarritasuna
hobetzeko asmoz. Materialen propietate mekanikoak trakzio- eta talka- saiakuntzen
bitartez aztertu dira. Propietate termikoak, aldiz, ekorketazko kalorimetria
diferentzialaren (DSC) eta analisi mekaniko-dinamikoaren (DMA) bitartez aztertu
dira. PLA, PCL eta bateragarritzaileen talde kimikoen arteko elkarrekintzak
aztertzeko espektroskopia infragorria (FT-IR) erabili da. Azkenik, materialen
morfologia mikroskopia elektroniko (SEM eta TEM) bitartez aztertu da.
1. Bibliografia
1. M. Nofar, D. Sacligil, P. J. Carreau, M. R. Kamal, M. C. Heuzey, Int. J. Biol. Macromol.
Vol. 307-360 (2019) 125.
2. I. Fortelny, A. Ujcic, L. Fambri, M. Slouf, Front. Mater. Vol. 206 (2019) 6.
3. A. L. Hou, J. P. Qu, Polymers. Vol. 771 (2019) 11.
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Gako-hitzak: biomasa, biomaterialak, ontziratzeko filmak, zelulosa nano-kristalak, kitosanoa.
Laburpena. Lan honen helburua krustazeoen exoeskeletotik eratorritako kitosanoan oinarrituriko
filmen propietateak hobetzea izan da, biomasa lignozelulosikotik ateratako zelulosa nano-kristalak
gehituz. Biomasan oinarriturikoak izanagatik, film hauek biodegradagarriak eta berriztagarriak
izango lirateke, ingurumenarekiko errespetua euren abantailarik nagusiena izanik. Gainera, itsaski
nahiz baso industrien hondakinez baliatuz prestatu direnez, azken hauei balio erantsia ematen zaie.
Film hauek dituzten ezaugarriak aztertu dira, batik bat elikagai ontziratze sektorean luketen
aplikagarritasuna zehazteko. Horretarako, gehitutako zelulosa nano-kristal kantitateak filmen
propietateetan duen eragina aztertu da.
1. Sarrera
1860tik gaur egunera arte, material plastikoak gero eta garrantzitsuagoak bilakatzen joan dira
gizakiaren eguneroko bizitzan. Material hauek merkeak, erabilgarriak eta ekoizteko errazak dira, eta
horregatik, arlo askotan ezinbestekoak bilakatu dira ingurugiroko arazo larrienetako bat izatera iritsiz.
Arazo honen kausa nagusiena plastikoaren erabilerak dakarren zabor ez-biodegradagarrien bolumena
da. Horregatik, azken urteotan material hauek ordezkatzeko ikerketa sustatu da, bio-materialak
oinarritzat hartuz. Bio-materialak biomasatik eratorritako polimeroetatik sortzen dira eta hauen
abantaila nagusienetarikoak hauen berriztagarritasuna eta ingurumenarekiko errespetua dira1.
Hainbat biomasa mota daude eta hauen osagai nagusienak lortzeko erabili daitekeen modu
jasangarrienetariko bat bio-findegia da. Biomasa desberdinetatik ateratako polimeroak euren artean
nahiz polimero biodegradagarri sintetikoekin konbinatuz, plastiko konbentzionalen antzeko
propietate optiko eta mekanikoak lortzera irits daitezke. Gainera, erabilitako biomasa baliogabea izan
ohi da, eta era honetan, balio erantsi bat ematen zaio, ekonomia-zirkularra eta hondakin murrizketa
sustatuz.
Biopolimeroen artean kitina (poli(β-(1-4)-N-azetil-D-glukosamina) da ugarienetako bat2.
Krustazeoen exoeskeletoetan aurki daiteke, besteak beste, eta gaur egun itsaso-industriako hondakin
nagusienetako bat da. Kitinaren deazetilazio erreakzioaren bidez, erreaktibotasun handiagoko
biopolimero bat lor daiteke, kitosanoa, eta honekin hainbat propietate onuragarri dituzten materialak
sintetizatu daitezke3.
Bestetik, biomasa lignozelulosikotik atera daitezkeen biopolimeroak daude, zelulosa, lignina eta
hemizelulosak nagusiki. Zelulosa eta lignina, kitinarekin eta almidoiarekin batera, munduko
biopolimerorik ugarienak dira. Hauek elikagai eta baso-industriako hondakinetatik lor daitezke,
landare familiatik eratorritakoetatik, hain zuzen ere. Zelulosa landareen egituraren zati
garrantzitsuena da eta lotura β-1,4-O-glukosidikoen bidez elkarturik dauden β-glukopiranosak
sortutako kate lineal eta luzea da. Atal amorfo nahiz kristalinoz osatutako polisakarido honi hidrolisi
azido bat aplikatuz, zelulosa nano-kristal (ZNK) deritzogunak lor daitezke. Nano-kristal hauek
matrize polimerikoak indartzeko oso baliagarriak dira eta gero eta garrantzi handiagoa irabazi dute
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matrize hauen erresistentzia mekanikoa hobetu eta gasekiko iragazkortasuna oztopa dezaketelako,
esate baterako4.
Lan honetan, bio-materialak sortu dira lehengai bezala baso-industriatik eratorritako pinua (Pinus
radiata), nekazaritzatik lortutako gari-lastoa (Triticum), eta itsaso-hondakin kontsideratutako
krustazeoen exoeskeletoak erabiliz. Lehenik, ZNK lortu dira eta ondoren, filmak sintetizatu dira
hainbat sektoretan aplikatu baitaitezke, hala nola, elikagai ontziratzean, kosmetikan, farmazian etab.
Hauen aplikagarritasuna aztertzeko, ZNK-ak Indar Atomikoen Mikroskopiaz aztertu ondoren, beste
hainbat propietate aztertu dira, adibidez, egitura kimikoa FTIR-en bidez, kolorea eta propietate
optikoak espektrofotometriaren bitartez.
2. Materialak eta Metodoak
Kitosanozko hauts komertziala (%98ko deazetilazio-gradua eta 500.000 g/mol pisu molekularra)
Indiako Manhtani Chitosan Pvt. Ltd.-ik lortu zen. Panreac AppliChem-ek gradu teknikoko azido
azetiko glaziala, azido sulfurikoa, sodio hidroxidoa eta sodio hipokloritoa hornitu zituen.
2.1. ZNK-en prestaketa
ZNK lortzeko asmoz, aurretik bi tratamendu desberdinen bidez (organosolv eta alkalinoa)
deslignifikaturiko lasto eta pinu pulpak zuritu ziren. Zuriketa beste lanetan aipatu bezala egin zen5,
pulpa azido azetiko glaziala eta sodio hipokloritodun ur disoluzio batean 2 orduz mantenduz, 75 ºCra zegoen olio bainu batean. Ondoren, hutsaren bidez filtratu zen, solidoa ur distilatuaz ondo garbituz
pH neutrora iritsi arte. Solidoa 24 orduz 50 ºC-ra lehortu ondoren, hidrolisi azido baten bidez tratatu
zen, masan %50eko azido sulfurikozko disoluzio bat erabiliz. Erreakzioa ordu batez mantendu zen
55 ºC-tara zegoen ultrasoinu bainu batean, eta amaieran, ur distilatua gehitu zitzaion erreakzioa
geldiarazteko. Azkenik, nylonezko filtro bat eta presio bidezko filtratzailearen bidez ZNK lortu ziren.
Uretan dispertsatu ziren eta 4ºC-tan gorde ziren filmen prestaketara arte. ZNK Indar Atomikoen
Mikroskopiaz karakterizatu ziren.
2.2. Filmen prestaketa
Lehenik eta behin, kitosanozko 500 mL-ko disoluzio akuoso bat prestatu zen, bolumenean %1
azido azetiko eta %5 kitosano zuena. 24 orduz irabiaketa magnetikoaz eduki zen, kitosanoa guztiz
disolbatu zen arte. Ondoren, kitosanoa erabili zen ZNK-dun filmak egiteko. Kitosanoari ZNK mota
bakoitzetik bi kontzentrazio desberdin gehitu zitzaizkion (%0,5 eta %1,5). Honetaz gain, film zuri
bat ere egin zen kitosanoa soilik erabiliz. ZNK-en dispertsioa kitosano disoluzioan Ultra-Turrax
(Heidolph Silent Crusher M.) aparailua erabiliz homogeneizatu zen, 16000 rpm-ra 10 minutuz
mantenduz. Ondoren, aire burbuila guztiak kendu ziren huts-kanpai batean (Selecta). Filmak, solventcasting metodoaren bidez prestatu ziren eta 50 mm-ko diametroko plastikozko Petri plakak erabili
ziren (dispertsio homogeneoaren 5 mL film bakoitzeko), 24 orduz 30 ºC-ra utziz. Karakterizatu
aurretik, %50 ± 5eko hezetasun erlatiboan eta 25 ºC-tan mantendu ziren filmak erabiliak izan ziren
arte.
2.3. Indar Atomikoen Mikroskopiaren (AFM) bidezko ZNK karakterizazioa
Azaleraren morfologia eta ZNK-en tamaina AFM-z neurtu ziren. Laginen irudiak girotenperaturan lortu ziren silizio nitrurozko kantilever batekin. Horretarako, Dimension 2100
NanoScope IV (Veeco) ekipamendua erabili zen. Lagin guztien luzera eta zabalera NanoScope
Analysis 1.9 softwarearekin neurtu ziren.
2.4. Filmen karakterizazioa
2.4.1. Lodiera
Lodiera-neurgailu baten bitartez (Ultra Präzision Messzeuge, GmbH), filmen lodiera neurtu zen
lagin bakoitzaren sei puntutan, ondoren balio horien bataz bestekoa eta desbideratze tipikoa kalkulatu
zen.
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2.4.2. Propietate optikoak
Opakutasuna (600 nm-ra) eta argiarekiko erresistentzia (250 eta 750 nm artean) neurtu ziren V630 UV Jasco espectrofotometro baten bidez. Opakutasuna neurtzeko, 1. Ekuazioa erabili zen:
O(%)=A600/l.

(1)

Non A600 filmak 600 nm-ra emandako absorbantziaren balioa den eta l filmaren bataz besteko
lodiera den (mm). Tresna bera erabiliz, UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) eta argi
ikuskosrraarekiko erresistentzia ebaluatu zen filmen transmitantziaren balioak uhin luzerarekiko
alderatuz6.
2.4.3. Kolorea
Filmen kolorea neurtzeko, makina mugikor bat erabili zen (PCE-CSM 3). Filmak plater zuri baten
gainean jarri eta CIELAB kolore-eskala erabili zen. Eskala honetan, tonalitate-angelua (h), kroma (c),
argitasuna L* parametroaren bitartez neurtzen da, L*=0 (iluna)-tik L*=100 (argitsua)-ra joanez, -a*
(berdexka)-tik +a* (gorrixka)-ra eta -b* (urdinxka)-tik +b* (horixka)-ra joanik. Plater zuriarekiko
egiten da kalibrazioa (L*=97,39, a*=0,03 eta b*=1,77) eta ondoren, film bakoitzeko aipaturiko L*,
a*, b* parametroak eta kolore-aldaketa neurtzen dira kolore-diferentzia (ΔE*) 2. Ekuazioaz
kalkulatuz7:
ΔE*=√[(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2]

(2)

2.4.4. Fourier-en transformatu bidezko espektroskopia infragorria (FTIR)
Laginen espektro infragorria neurtu eta filmaren osagaien arteko interakzioak aztertzeko,
PerkinElmer Spectrum Two FT-IR Spectrometer tresna erabili zen. Ikertutako tartea 600-4000 cm-1
izan zen, 8 cm-1-eko erresoluzioaz eta 20 ekorketa eginez lagin bakoitzeko.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. ZNK-en karakterizazioa
Aurretik aipatu bezala, ZNK-en lorpena egiaztatzeko Indar Atomikoen Mikroskopia erabili zen.
Nahiz eta pinuaren tratamendua hainbat era ezberdin erabiliz egin, ez ziren ZNK-ak lortu. 1. irudian
antzeman daitekeen bezala, lastotik lortu ziren ZNK-ek, bai tratamendu alkalinotik eratorrikoak (LZNK-A) baita organosolv tratamendutik eratorrikoak (L-ZNK-O) ere, silueta zorrotzak eta hagaxka
baten antzeko egitura tipikoa erakutsi zituzten.

1. irudia. AFM irudiak a) L-ZNK-A b) L-ZNK-O.
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L-ZNK-A-k L-ZNK-O-ak baino luzeagoak izan ziren (batezbesteko 289,30 ± 58,24 nm eta 252,71
± 27,95 nm neurtuz, hurrenez hurren). Ondorioz, L-ZNK-A-en diametroa ere L-ZNK-O-ena baino
pixka bat handiagoa izan zen (batezbesteko 57,11 ± 3,12 nm eta 56,32 ± 3,58 nm neurtuz, hurrenez
hurren). Antzeko emaitzak lortu zituen Mutjaba egileak7. Euren lanean lihozko zuntzetatik lortutako
ZNK-etan 50 nm-tik gorako diametroak lortu zituzten7. Lan honetako ZNK-en luzerari dagokionez,
lortutako emaitzak Lizundia-k proposaturiko tartean koka litezke, jatorriaren arabera 150 eta 2000
nm artean alda zitezkeela aipatu baitzuen8.

3.2. Filmen karakterizazioa
3.2.1. Lodiera eta Propietate optikoak
Filmen izendapenak, lodiera, eta opakutasunaren balioak 1. taulan adierazten dira.
1. taula. Lorturiko filmen izendapena, lodiera eta opakutasunaren balioak.
Lodiera (μm)

Opakutasuna (u.g.)

Egitura

Izena

Bataz bestekoa

Kitosanoa (KS)

Zuria

25,17

±

Desbideratze
tipikoa
2,64

1,68

±

Desbideratze
tipikoa
0,05

KS + %0.5 ZNK Alk

LA0,5

54,67

±

9,65

13,94

±

0,53

KS + %1.5 ZNK Alk

LA1,5

49,00

±

8,69

15,21

±

0,31

KS + %0.5 ZNK Org

LO0,5

KS + %1.5 ZNK Org

LO1,5

49,83

±

11,89

7,58

±

0,12

40,17

±

7,03

8,56

±

0,21

Bataz bestekoa

Begi hutsez ikusi bezala, opakutasunaren balioa areagotu egin zen kitosanozko filmari ZNK-ak
gehitzean (1. taula). Hala ere, aldaketa nabarmenagoa izan zen LA0,5 eta LA1,5 filmetan, izan ere,
1,68-tik 14,00 ingururaino igo baitzen, LO0,5 eta LO1,5-entzat 8,00 inguruan mantendu zen bitartean.

2. irudia. Argi ultramore eta ikusgarriarekiko filmen erresistentzia.

Honekin batera, filmen argi ikuskor eta ultramorearekiko transmitantzia nabarmenki jaitsi zen
ZNK-ak gehitzean, hauek izpi ultramoreekiko babesgarriak baitira9 (2. irudia). Kitosano soilezko
filmak %90 inguruko transmitantzia erakutsi zuen 750 nm-tik 400 nm-ra arte, eta ondoren, %65era
jaitsi zen. Aipatzekoa da LO filmek hasiera batean %50 inguruko transmitantzia erakutsi zutela eta
LA-ek %20 ingurukoa. Eremu ultramorean (400 eta 250 nm artean), lau filmek jasandako
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transmitantzia aldaketa %15-20 ingurukoa izan zen, izpi mota hauekiko babesa baieztatuz eta
opakutasun balioekin bat etorriz. Gainera, %0,5eko ZNK kontzentrazioa zuten filmek %1,5 zutenek
baino babes handiagoa erakutsi zuten. Portaera hau ZNK-en nanoeskalaren galerari dagokio, hau da,
kontzentrazio handitan pilatu egiten dira eta eman lezaketen babesa galtzen dute10.
3.2.2. Kolorea
2. taula. Lorturiko filmen kolore parametroak.
Filma

L*

a*

b*

c*

h

Zuria

92,80 ± 2,10

0,59 ± 0,22

2,09 ± 0,41

1,80 ± 0,70

73,64 ±2,38

ΔE
-

LA0,5

90,70 ± 0,75

1,29 ± 0,14

6,67 ± 0,28

6,80 ± 0,30

79,05 ± 1,12

5,12 ± 0,49

LA1,5

90,30 ± 2,02

1,03 ± 0,18

4,62 ± 0,38

4,70 ± 0,40

77,55 ± 1,18

3,72 ± 1,76

LO0,5

91,72 ± 2,55

0,84 ± 0,26

3,35 ± 0,58

3,50 ± 0,60

76,22 ± 2,12

2,41 ± 1,82

LO1,5

93,58 ± 0,11

0,70 ± 0,04

3,26 ± 0,20

3,30 ± 0,20

77,90 ± 0,17

1,43 ± 0,12

2. taulan, filmen kolore-parametroak agertzen dira. Bi tratamenduen bidez lortu ziren lastozko
ZNKak gehitzeak filmen kolorean eragina izan zuen. L* parametroan ez zen alde handirik egon film
guztien emaitzen artean, 91,00 inguruko balioak erakutsi baitzituzten. Emaitza hauek Mutjaba-k ere
islatu zituen, kitosano eta liho zelulosa nanokristalezko bere filmetan7. Beste aldaketa garrantzitsu
bat ΔE emaitzetan azpimarratu beharko litzateke, kolorearen diferentzia maila totala adierazten
baitute. Parametro hau murriztu egin zen bi tratamenduetan (alkalinoa eta organosolv), ZNK
kontzentrazioak gora egin ahala. Gainera, ZNK alkalinoen filmetan ΔE balio handiagoak lortu ziren
organosolv tratamenduan baino. Antzeko emaitzak lortu zituen Salari-k, kitosanozko matrizearekiko
%2 eta %4ko ZNK kontzentrazioak gehitzean9 .
3.2.3. Fourierren transformatu bidezko espektroskopia infragorria (FTIR)

3. irudia. Filmen FTIR espektroak.

KS eta KS/L-ZNK filmen egitura kimikoa FTIR teknikaren bidez aztertu ziren (3. irudia). KS
filmak (Zuria) egile desberdinek deskribatutakoen antzeko xurgatze-bandak erakutsi zituen7,11. 3181
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cm-1 inguru, banda zabal bat ikusi zen, O-H hedapeneko bibrazioei zegokiena. KS-aren beste banda
tipiko batzuk amida I eta II-a dira, 1640 eta 1550 cm-1 inguruan behatu zirenak, hurrenez hurren. 1150
cm-1 inguruko banda C-O tentsio asimetrikoari egotzi ahal izan zitzaion, eta 1054 eta 1032 cm-1 arteko
bandak C-O hedadurari esleitu zitzaizkion7,11-12.
KS-aren matrizeari ZNK gehitzean, FTIR espektroan desberdintasun batzuk antzeman ziren.
Bandaren intentsitatearen igoera txikia ikusi zen 3334 cm-1 inguruan LA0,5 eta LA1,5 filmetan eta
3200 cm-1 inguruan LO0,5 eta LO1,5 filmetan. Horrek, KS eta ZNK-en artean hidrogeno loturak
agertu zirela iradoki zuen11. Beste aldaketa garrantzitsu bat azpimarratu beharko litzateke, film zurian
agertu ziren bi banda txikiak (2931 eta 2880 cm-1-ra), KS/ZNK filmetan banda bakarra bihurtu
baitziren (2990 cm-1 inguruko banda LA0,5 eta LA1,5 filmetan eta 2870 cm-1 inguruko banda LO0,5
eta LO1,5 filmetan). Emaitza hauek bat datoz beste egile batzuek lortutakoekin7,11.
4. Ondorioak
Laburbilduz, lan honetan lastozko ZNK-en lorpena egiaztatu da eta hauekin sintetizaturiko filmak
aztertu dira. Filmetako elementuen arteko elkarrekintzak ikertuz, euren nahaskortasuna ziurtatu da.
Honez gain, filmen kolore eta propietate optikoei esker, izpi ultramoreekiko babes handia dutela ikusi
da, ezaugarri hau beharrezkoa duten hainbat aplikazio eremutarako baliagarri izanik. Denen artean,
LA0,5 lagina eraginkorrena dela esan liteke. Edonola ere, etorkizun batean karakterizazio sakonago
bat egin beharko litzateke euren aplikagarritasuna gehiago zehazteko.
5. Eskerrak
Egileek eskerrak eman nahi dizkiote Euskal Herriko Unibertsitateari UPV/EHU eta Espainiako
Zientzia eta Berrikuntza Ministerioari jasotako finantzaketagatik (CTQ2016-78689-R). L.S. eta R.F.ek eskerrak eman nahi dizkiote Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari
(ikertzaile gazteak prestatzeko beka). A.M.-ek eskerrak eman nahi dizkio Euskal Herriko
Unibertsitateari (ikertzaileen prestakuntza, PIF17/207).
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Karbono eta beira zuntzez sendotutako termoplastikoen zuntzaren
orientazioaren karakterizazioa
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Gako-hitzak: Karbono zuntza, beira zuntza, karakterizazioa, mikroegitura.
Laburpena. Karbono eta beira zuntzez sendotutako termoplastikoetan zuntzen mikroegiturak
(zuntzen luzera, banaketa, orientazioa) konpositearen propietateen gain eragin handia du. Material
hauek injekziozko moldekatzez prozesatzen direnean lortzen den mikroegitura oso desberdina izan
daiteke piezaren puntu batetatik beste batetara (batez ere geometria konplexua duten piezetan), edota
piezaren puntu berean ere, berau sortzeko erabilitako prozesaketa baldintzen arabera.
Zuntzak errefortzu modura aspalditik erabiltzen diren arren, euren mikroegituraren karakterizazio
osoa gutxitan ikusten da literaturan eta horretarako zenbait metodo argitaratuta badago ere euren
aplikazioa ez da erraza. Hemen gure karakterizazio ahaleginen ondorioak aurkeztuko ditugu, eta
zehazki zuntzaren orientazioa determinatzeko garatu dugun metodologia azalduko dugu.
1. Sarrera
Polimero termoplastikoak sendotzeko askotan zuntzak erabiltzen dira gaur egun, eta batez ere
beira zuntzak eta neurri txikiago batean karbonozkoak. Zuntzek matrize polimerikoak baino
zurruntasun handiago dute eta, jatorrizko polimeroarekin alderatuta, lortzen den nahasteak
(konpositeak) zurruntasun, erresistentzia eta gogortasun handiagoak izaten ditu, besteak beste.
Termoplastikoari zuntzak gehitzean lortzen den propietate horien hobekuntzaren zenbatekoa
faktore ezberdinen menpekoa da. Lan hau faktore horien artean dauden zuntzen luzeraren,
banaketaren eta orientazioaren karakterizaziora bideratuta dago, faktore hauen eragina handia baita.
Aurrerantzean mikroegitura hitza erabiliko dugu aukeratutako hiru faktoreak adierazteko, berez
hitzak esanahi zabalagoa duen arren.
Zuntzez sendotutako termoplastikoak prozesatzeko teknikarik hedatuena injekzio moldekatzea da,
zeinen bitartez geometria konplexua duten piezak sor daitezkeen, kopuru handietan eta merke.
Konpositeen injekzioan mikroegituraren gaineko kontrola mugatua da eta piezan zehar aurkitu
daitezkeen mikroegiturak oso desberdinak izan daitezke — batez ere geometria konplexua denean —
eta ondorioz baita tokian tokiko propietate mekanikoak ere.
Ohikoa da piezaren propietate orokorrak ulertzeko asmoz mikroegituraren azterketa gauzatzea, eta
bereziki zuntzez sendotutako termoplastikoen mikroegituraren analisia aspalditik baliatzen da
literaturan helburu horrekin1. Hala ere, gaur egun ere, zuntzen karakterizazioaren inguruko literatura
berria etengabe argitaratzen da2–4, batez ere mikro eskalako tomografia konputerizatuaren (CT,
micro computed tomography) hedapenaren ondorioz, honek karakterizazio metodo berriak agertzea
bultzatu duelako. Horrez gain, metodologia tradizionalagoek dituzten mugek5 ere karakterizazio
modu zehatz eta orokorrago baten etengabeko bilaketa bultzatu dute2,6,7. Lan honetan mikroegitura
karakterizatzeko gure taldeak garatutako metodologia aurkeztuko dugu, CT -an oinarrituta dagoena.
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2. Zuntzen mikroegituraren karakterizazioa
2.1. Ohiko metodologia
CT-aren hedakuntzaren aurretik mikroegitura determinatzeko teknikarik erabilienak pirolisia eta
mikroskopia (optikoa zein elektronikoa) ziren. Zuntzen luzera neurtzeko, pirolisi bitartez — matrize
polimerikoa gas egoerara pasatu arte degradatuz — zuntzak bakandu egiten dira eta gero mikroskopio
(optiko) bat erabiliz zuntz bakoitzaren neurria lor daiteke.
Zuntzen orientazioa eta banaketa kualitatiboki determinatzeko teknikarik ohikoenak mikroskopia
optiko eta elektronikoa (SEMa zehazki) ohi ziren, hauen bitartez haustura gainazalak zein leundutako
sekzioak aztertuz. Azterketa kualitatiboa material desberdinen irudien itxura alderatuz egiten da.
Modu honetan prozesaketa eta mikroegituraren arteko erlazioa ulertzeko informazio kualitatiboa
lortzen da.
Bestalde, zuntzen orientazioaren eta banaketaren karakterizazio kuantitatiboa egiteko leundutako
sekzioak aztertzen dira. Zuntzen sekzioa zirkularra dela kontsideratuz, konpositea ebaki eta leuntzean
ebakidura planoan dagoen zuntz bakoitzaren sekzioa ikusiko da, eta sekzio horiek elipse itxura izango
dute planoarekiko guztiz elkarzutak ez badira, eta zirkunferentzia itxura bestela. Zuntz bakoitzaren
elipsearen ardatz bien neurrien arteko erlazioa eta ardatz nagusiaren orientazioa jakinda zuntzaren
orientazioa kalkula daiteke, ziurgabetasun gradu batekin elipse bakoitzarentzako orientazio bi baitira
posibleak (ikus 1.(a) irudia).

(a)

50 m

(b)

(c)

1. irudia. (a) Sekzio zirkularra duen zuntz baten (beltzez adierazita) ebakidura, ebakidura planoan ikusiko
litzatekeen elipsea (gris ilunez) eta elipse horrekin bateragarria den beste orientazioa duen zuntza (gris argiz).
(b) Mikroskopio optikoan lortutako karbono zuntz konposite baten ebakiduraren irudia, zuntzen sekzioa
eliptikoa ez dela erakutsiz. (c) Karbono zuntzen SEM irudia

Ebakiduraren azterketaren bidez zuntzen posizioa (ebakidura planoaren barnean) lor daiteke eta
horrek zuntzen banaketaren kuantifikazioa ahalbidetzen du, eta esan bezala, sekzio zirkularra duten
zuntzen orientazioa ere lor daiteke eta hauek baliatuta orientazio orokorra zein lokala kalkula daiteke.
Haatik, orientazioa determinatzeko era honek ez du balio zuntzaren sekzioa zirkularra ez dela, 1.(b)
eta 1.(c) irudietan erakusten diren karbono zuntzen kasuan bezala. Literaturan sekzioen azterketan
oinarritutako metodologia zirkularrak ez diren zuntzetan aplikatzeko ahaleginak aurki badaitezke
ere2, gure esperientziaren arabera karbono zuntzen sekzioak zirkularrak ez izateaz gain erregularrak
ere ez dira (zuntz batetik hurrengora alda daiteke sekzioaren itxura), eta kasu horietan ezinezkoa da
metodologia honen bitartez emaitza zehatzak lortzea.
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2.2. CT -an oinarritutako metodologiak, literaturakoak
CT-a X-izpien bidez, birarazten den laginaren irudi asko batuta eta ondoren prozesatuta,
laginaren 3D-tako irudikapena lortzean datza. Gris eskalan adierazten den irudikapen (bolumen ala
tomograma ere deitua) honetan material bakoitzari gris balio tarte bat dagokio (bere dentsitatearen
araberakoa), eta beraz laginaren fase desberdinak aztertzea ahalbidetzen du. Lortutako bolumenetik
mikroegituraren informazio kuantitatiboa lortzeko aukera bi daude: lehenengoa, gaur egun hedatuen
dagoena, zuntz bakoitza identifikatzea bolumenaren barnean. Bigarren aukera voxelen gris balioen
anisotropia edota egitura tentsorearen azterketa burutuz orientazioen batazbesteko lokalak lortzea
da3,4.
Zuntz indibidualen identifikazioa egiteko pausu nagusia voxel bakoitzaren gris mailaren arabera
matrizea eta zuntzak bereiztea da, horrela bolumena binarizatuz (edo segmentatuz). Zuntz
indibidualak identifikatuta daudenean mikroegituraren kuantifikazioa egin daiteke horretarako
aukeratutako deskriptoreak konputatuz. Honen bitartez zuntzen luzera, banaketa eta orientazioa
saiakera bakarra eginez lor daitezke. Bestalde, metodologia honen bitartez aztertu daitekeen
bolumena mugatuta dago, eta gainera datuak batzeko erabiltzen den bereizmenarekiko alderantziz
proportzionala da. Zuntzak identifikatzeko beharrezkoa den bereizmen minimoa kontuan izanda CT
ekipo gehienek milimetro kubo gutxi batzuetako bolumena karakteriza dezakete. Mota honetako
analisia gauzatzerakoan irudien zarata maila handiaren eta kontraste maila txikiaren arazoa ere oso
ohikoa da, batez ere karbono zuntzak karakterizatzerakoan. Horrelakoetan binarizazio zehatz bat
egitea ia ezinezkoa da, eta zenbat eta zuntz edukia handiagoa izan orduan eta zailagoa bihurtzen da
zuntzak bereiztea, beraien arteko kontaktuen ondorioz.
Bolumenaren egitura tentsorearen bidezko azterketak orientazio emaitza onargarriak ematen ditu
neurketan erabilitako bereizmena txikiagoa izanda ere (eta beraz aztertutako bolumena handiagoa),
baina bestalde zuntzen luzera eta banaketa ezin dira era honetan karakterizatu.
Gaur egungo irudien analisirako software espezializatuen artean zuntzen analisira bideratutako
paketeak dituztenak (adibidez Avizo, VoxTex, myVGL, …) garestiak dira. Open source edo
merkeagoak diren softwareetan (ImageJ, Matlab, Python, …) zuntzen analisirako erabilgarriak izan
daitezkeen funtzioak aurkitzen dira, baina analisi prozesu osoa optimizatzea zaila izan daiteke pausu
asko eta oso desberdinak izaten baititu.
2.3. Gure taldeak garatutako (CT -an oinarritutako) metodologia
Gure taldeak zuntz indibidualen identifikaziorako metodologia bat garatu CT bitartez lortutako
datuetatik abiatuta zuntz bakoitzaren luzera, posizioa eta orientazioa zehatz determinatzeko, horrela
mikroegitura kuantifikatzeko. Metodologiak irudien analisirako software espezializatu gehienetan
dauden funtzioak erabiltzen ditu eta duen berritasunik handiena zuntzen identifikaziorako
aukeratutako funtzioetan datza. Hauek dira zuntzen analisirako jarraitu beharreko pausuak:
1. Jatorrizko irudien aurre-tratamendua: Analisirako interesatzen zaigun bolumena aukeratu
ondoren ohikoa da irudien zarata maila txikitzeko filtro bat aplikatzea. Horrez gain gris balioen
eskala zabaltzea komeni da, aztertzen ari garen materialaren fase ezberdinen arteko kontrastea
errazago ikus dadin.
2. Binarizazio agresiboa: Pausu honetarako algoritmo desberdinak egoten dira erabilgarri irudien
analisirako softwarean (atariko gris balioaren definizioan oinarritutakoak, inteligentzia
artifiziala erabiltzen dutenak, adibidez voxelen klasifikaziorako, watershed motako
algoritmoak, eta abar), batzuk aplikatzeko errazak eta beste batzuk askoz konplexuagoak. Gure
proposamena atariko gris balioen (threshold) bidezko binarizazio sinple bat aplikatzea da.
Bolumeneko voxelak euren gris balioaren arabera zuntz ala matrize modura sailkatzen dira,
thresholdetik gorako balioa dutenak matrizea ala zuntza osatzen dutela kontsideratuz.
Aukeratzen den binarizazio algoritmoa edozein dela ere, garrantzitsua da binarizazio agresibo
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bat aplikatzea, zuntzaren kanpoaldea ere matrize modura kontsideratuko duena. Horrela elkar
ukitzen dauden zuntzak ere bakandu egingo dira, kasurik gehienetan. 2. irudian ohiko
binarizazio bat eta binarizazio agresiboa erakusten dira. Binarizazio agresiboaren bitartez
zuntzak bakantzea lortzen da.

Ohiko binarizazio baten
emaitza: zuntzen osotasuna
zuntz modura sailkatu da.
Zuntzek elkar ukitzen dute

Binarizazio agresiboaren
emaitza: zuntz bakoitzaren
kanpoaldea matrize modura
sailkatu da. Zuntzek ez dute
elkar ukitzen

mCT-z lortutako
tomograma originaleko
irudietako bat

2. irudia. Ezkerraldean karbono zuntzez sendotutako termoplastiko baten tomogramako irudietako bat
ikus daiteke. Zuntzak gris argiagoz adierazita daude eta matrizea ilunagoa da. Goian eskumaldean zuntz
guztia identifikatzeko asmoz egindako binarizazio bat erakusten da, non kolore gorriz zuntz modura
sailkatutako voxelak baitira. Binarizatutako zuntz asko ez daude bakanduta, beste batzuekin kontaktuan
baizik. Behean eskumaldean binarizatutako zuntzen arteko kontaktua ekiditeko asmoz egindako binarizazio
agresiboaren emaitza dago. Zuntzen zati handi bat matrize modura sailkatuta dago.

3. Zuntzen eskeletonizazioa: gutxi gora-behera zilindro itxura duten zuntzen erdiko lerroa
aurkitzean datza. Eskeletoa lortzeko apurka kanpoaldeko voxel geruzak kendu behar zaio
zuntzari, erdiko voxel bakarrarekin gelditu arte (3. irudian binarizazio agresiboaren emaitza
eta dagokion eskeletonizazioa ikus daitezke).
4. Zuntzen mikroegituraren deskriptoreen kalkulua: Eskeletoen muturren posizioak jakinik eta
zuntzak zuzenak direla kontsideratuz, zuntz bakoitzaren posizioa, luzera eta orientazioa
kalkula daitezke. Horiek jakinda mikroegitura osoa kuantifikatu daiteke.
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3. irudia. Ezkerraldean zuntzak berdez daude adierazita eta binarizazio agresiboaren emaitza zuriz.
Eskumaldean zuntzen barruan dagokien eskeletoa gris argiz adierazita dago.

3. Emaitzak
Gure taldeak garatutako metodologia karbono eta beira zuntzez sendotutako konpositeetan
erabili da. Erabilitako CT ekipoaren ezaugarriengatik aztertutako bolumenak 2 x 2 x 3 mm3
ingurukoak izan dira eta bolumen horretan hamarnaka mila zuntz identifikatu eta kuantifikatu egin
dira. Metodologia balidatzeko asmoz pieza zehatz batentzako esperimentalki determinatutako
orientazioa simulazioz (Autodesk MoldFlow Insight programaz egina) aurresandakoekin alderatu
zen, 4. irudian erakusten den modura. Irudian 4 mm-ko lodiera duen lagin baten orientazio
tentsoreko5 diagonaleko hiru elementuen balioak (a11, a22 eta a33), lodieran zehar posizioarekin
nola aldatzen diren ikusten da. Irudiak argi uzten du simulatutako eta neurtutako orientazioak bat
datozela, neurri handi batean.

Orientazioa:
Esperimentalki neurtutakoa vs Simulatutakoa
1
0.8

a11

0.6
0.4

a33

0.2

a22

0
Simulazioa

Esperimentala

4. irudia. Karbono zuntzez sendotutako lagin baten orientazio tentsoreko diagonaleko elementuak. Gorriz
simulazioz aurresandako balioak eta laranjaz esperimentalki neurtutakoak agertzen dira.

Bestalde, zuntzen luzeraren neurketa ez da zuzena guk garatutako metodologia aplikatzen bada.
Izan ere, zuntzak elkarrengandik bereizteko erabiltzen dugun binarizazio agresiboak batzuetan
zuntza eten eta zati txikiagotan ebakitzen du, eta beraz errore handia duen zuntzen luzeraren
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kalkulura darama horrek. Egia esan, kontrasterik baxueneko eta zarata handieneko laginetan,
zuntzen eten horiek askotan gertatzen dira, eta are gehiago tomograma originalean ikus daitezkeen
zuntz batzuk guztiz desagertzen dira metodologia hau aplikatzerakoan. Kontuan izan behar da fase
bien arteko kontrastea txikia denean binariazioan erabilitako thresholdean aldaketa txiki batek
emaitzan eragin handia izan dezakeela. Kontuan hartzekoa da, baita ere, tomogramaren eremu
batean zuntz batzuk bereizteko binarizazioa agresiboagoa izan behar bada oso probablea dela
tomogramaren beste eremu batean binarizazio horrek etendako zuntzak eragitea, edota zuntzen bat
desagerraraztea ere. Aplikatutako binarizazio parametroen albo efektua honek ez die orientazioen
emaitzei eragingo tomograman zehar homogeneoki ematen bada, zuntz zati batzuk kontutan ez
hartzeak ez lukelako milaka zuntzen batazbestekoz kalkulatutako emaitza aldatu behar.
Azkenik, zuntzen banaketaren kalkulurako zuntzen bolumena erabiltzen bada, berriro ere zuntz
zati batzuk kontutan ez hartzeak ez lioke emaitzari eragin beharko, galdutako zuntz zatien efektua
tomograma osoan zehar berdintsu ematen bada.
4. Ondorioak
Beira eta karbono zuntz laburrez sendotutako konposite termoplastikoetan CT-an oinarritzen
den zuntzaren mikroegituraren karakterizaziorako metodologia bat proposatu eta frogatu dugu.
Emaitzen arabera, metodologiak zuntzen orientazioa eta banaketa determinatzeko egokia da, baina
ez ordea zuntzen luzera. Izan ere, elkar jotzen dauden zuntzak bakantzeko aukeratu den binarizazio
agresiboak zuntzak ebaki eta neurri batean emaitzetatik ezabatu ditzakelako.
Zuntzen luzeraren determinazioa hobetzeko etorkizunean bide bi jorratu nahi dira. Batetik
binarizazio algoritmo konplexuago (eta egokiago) baten erabilpena aztertuko da, eta bestetik
etendako zuntzak aurkitu eta bateratzeko algoritmoa garatu daiteke, zuntz zati desberdinen
antzerako orientazio eta lerrokatzeaz baliatuz.
5. Eskerrak
Egileek, SGIkerren (UPV/EHU/ FEDER, EU) laguntza teknikoa eta giza babesa eskertzen
dituzte.
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Laburpena. Industria aeronautikoan erabiltzen diren mekanizazio prozesuen
artean, zulaketa garrantzitsuenetakoa da1. Produkzio katearen amaieran egiten da
gehienetan, behin osagaiek balio erantsi altua dutenean. Beraz, zulaketaren kalitatean
eragina duten parametroen kontrola ezinbestekoa da2-4. Horien artean, egindako lana,
erremintaren higaduraren azterketara bideratua dago. Zehazki, Inconel 718-aren
zulaketan erabilitako erreminten higadura aurresateko metodo esperimental bat
aurkezten da. Metodoa, mekanizazio indarren eta sorbatzean sortutako higaduraren
neurketan oinarritzen da, geometria, erremintaren estaldura-materiala eta
mekanizazio parametro ezberdinak kontuan hartuta. Mikroskopio optikoaren eta
ekorketazko mikroskopio elektronikoaren bidez sorbatzaren higaduraren garapena
aztertu da. Bestalde, neurtutako zulaketa indarrak denbora eta frekuentzia
domeinuetan aztertu dira, indar horien ezaugarrien eta sorbatz higaduraren arteko
erlazioa aurkitzeko helburuarekin. Egindako ikerketaren arabera, mekanizazio
indarraren FZ osagaiaren batezbesteko balioak, indar horren frekuentzia altuko
osagaiak, frekuentzien balioak eta, azkenik, wavelet deskonposizioaren detaile
izeneko osagaiak sorbatzen higaduraren bilakaerarekin erlazionatuta daudela
egiaztatu da. Hortaz, mekanizazio indarraren ezaugarri hauek barautsaren haustura
aurresateko erabili daitezke. Lortutako emaitzen arabera, FZ-ren batezbesteko
balioak eta indar horren frekuentzia altuko osagaiek dute erremintaren
higadurarekiko sentsibilitaterik handiena.
1. Bibliografia
1. A. Faraz, D. Biermann, K. Weinert, Cutting edge rounding: An innovative tool wear
criterion in drilling CFRP composite laminates, Int. J. Mach. Tools Manuf. 49 (2009).
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3. N. Uçak, A. Çiçek, The effects of cutting conditions on cutting temperature and hole
quality in drilling of Inconel 718 using solid carbide drills, J. Manuf. Process. 31 (2018).
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Likido ionikoekin ondutako epoxi eta epoxi/PCL nahasteak
L. Orduna, I. Razquin, N. Aranburu eta G. Guerrica-Echevarría.
1

Polymat eta Polimero eta Material aurreratuak: Fisika, Kimika eta Teknologia Saila. Kimika
Fakultatea. Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. Manuel Lardizabal Pasealekua 3, 20018
Donostia/ San Sebastián
Kontaktua: lidia.orduna@ehu.eus

Gako-hitzak: likido ioniko, epoxi, PCL
Laburpena. Epoxi erretxinak material termoegonkorrak dira eta, haien propietate mekaniko
bikainak, erresistentzia kimikoa, egonkortasun termikoa eta itsasgarritasuna direla eta, hainbat
aplikaziotan erabiltzen dira, hala nola estalduretan, itsasgarrietan, elektronikan eta errendimendu
handiko konpositeetan. Hala ere, ontze agente tradizionalen toxikotasuna eta lurrunkortasuna dira
haien eragozpenhandienetako batzuk. Hori dela eta, ontze agente berrien inguruko ikerkuntza puripurian dago, eta etorkizun handien dutenen artean likido ionikoak daude.
Likido ionikoak 100°C azpitik egoera likidoan dauden gatzak dira, eta propietate bikainak
dituzte, hala nola egonkortasun termiko ona, lurrun-presio baxua eta eroankortasun ionikoa. Epoxi
erretxinen arloan, haien aplikazio nagusiak ontze1-2 eta dispertsatzaile3 agente gisa erabiltzea da.
Bestalde, epoxi erretxinen desabantaila handiena haien hauskortasuna da. Horregatik, ohikoa da
termoplastikoekin nahastea, adibidez poli(ε- krolaktona)rekin (PCL). Gainera, termoplastiko hori
biodegradagarria denez, propietateak hobetzeaz gain, material horren jasangarritasuna handitzen
dugu.
Lan honetan epoxi/PCL nahasteak prestatu dira ontze agente gisa likido ionikoak erabiliz.
Gainera, PCLaren eta likido ionikoaren kontzentrazioen efektuaaztertu da. Materialen propietate
mekanikoak flexio eta talka saiakuntzen bidez aztertu dira. Propietate termikoak ekorketazko
kalorimetria diferentziala (DSC) eta analisi mekaniko-dinamikoaren (DMA) bitartez aztertu dira.
Azkenik, itsaspen propietateak neurtzeko lap shear saiakuntzak egin dira.
1. Bibliografia
1. H. Maka, T. Spychaj, R. Pilawka, Ind. Eng. Chem. Res. Vol. 5197-5206 (2012) 51.
2. A.A. Silva, S. Livi, D.B. Netto, B.G. Soares, J. Duchet, J.F. Gerard, Polymer Vol. 21232129 (2013) 54.
3. N. Hameed, N.V. Salim, T.L. Hanley, M. Sona, B.L. Fox, Q.P. Guo, (2013). Phys. Chem.
Chem. Phys. Vol. 11696-11703 (2013) 15.
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Nanopartikula polimeriko degradagarriak: ε-Caprolaktonan eta
azido laktikoan oinarritutako nanopartikulen sintesia
S. Rubio1,a, F.Wenzel1,b, A. De San Luis1,c, M. Aguirre1,d ,J.R. Sarasua2,e, eta J. R.
Leiza1,f.
1
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2
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Gako-hitzak: nanopartikulak, degradazioa, emultsioa, dispertsioa.

Laburpena. Lan honetan kate luzera desberdineko ε-kaprolaktonan eta L-azido laktikoan
oinarritutako kate luzera desberdineko makromonomeroak sintetizatu dira eraztun irekiera bidez.
Nanopartikulak lortu dira ur fasean zein ur-etanol fasean sintetizatutako makromonomeroetatik
abiatuz, PEG egonkortzaile bezala erabiliz. Azkenik, polimeroen degradazioa aztertu da hauen pisu
molekularraren eboluzioa, ur absortzio eta pisu aldaketa jarraituz.
1. Sarrera
Material polimerikoak aspalditik erabili dira medikuntza arloan, hala nola, sutura eta
inplanteetan. Hainbat polimerok eskaintzen dituzten propietate degradagarriei esker, geroz eta
produktu polimeriko aurreratuagoak garatzen ari dira nanopartikulen (NP-en) bidez, hain zuzen ere,
sendagaik emateko sistemetan1. NP hauek hainbat tekniken bidez lor daitezke, nagusienak nanoprezipitazioa eta emultsio/disolbatzaile lurruntzea izanik2. Bi teknika hauetan disolbatzaileak
erabiltzen dira, nahiz eta ondoren lurrunduz ezabatu ahal izatea. Proiektu hau disolbatzaileen
beharra eskatzen ez duen edo murriztea ahalbidetzen dituzten prozeduren bila bideratuta dago: alde
batetik ingurumenarekin jasangarriak diren teknikak erabiltzeko eta bestetik, aplikazio
biomedikoetarako zuzenduta dagoelako.
Kontuan hartu beharreko ezaugarri garrantzitsu bat erabiltzen den polimero mota da. Aplikazio
hauetarako biobateragarritasuna eta degradagarritasuna biopolimeroek bete behar dituzten ezin
besteko baldintzak dira. Poli-ε-kaprolaktona (PCL) eta azido polilaktikoa (PLA) ezaugarri hauek
betetzen dituzten arloko biopolimero nagusienak dira, hauek eskaintzen dituzten propietate
aberatsengatik3.
Lan honetan azido laktikoan (LA) zein ε-kaprolaktonan (CL) oinarritutako NP-ak sintetizatu dira
polimerizazio prozedura desberdinen bidez eta hauen degradagarritasuna jarraitu da. Horretarako,
lehenengo pausuan, LA eta CLa unitate desberdineko makromonomeroak (MM-ak) sintetizatu dira,
eraztun irekieraren bidez (ROP), HEMA (2-hidroxihetil metakrilatoa) hasarazle bezala erabiliz.
Modu honetan, metakrilatoan funtzionalizatutako makromonomeroak lortzen dira, kate luzera
desberdinekin (HEMA-CLn eta HEMA-LAn)4. Bigarren pausuan NP-ak sintetizatu dira aurreko
MM polimerizatuz fase barreiatuan, emultsifikatzailerik erabili gabe. Polietilen glikolean (PEG)
oinarritutako MM-ak erabili dira egonkortzaile bezala. Formulazio desberdinekin lortzen diren
latexen NP tamaina, konbertsioa eta dispertsitate maila ebaluatu dira. Azkenik, polimero hauen
degradazioa aztertu da. PCL eta PLA poliesterrak izanik, degradazioa hidrolisi bidez gertatzen da.
Laginak fosfato tanpoi disoluzio batean murgildurik egongo dira 71 egunez, eta hauen pisu
molekularraren eboluzioa eta pisu aldaketa zein ur absortzioa aztertu dira denboran zehar.
2. Esperimentala
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2.1. Materialak
MM-en sintesirako:
L-Azido laktikoa (Alfa Aesar), ε-kaprolactona (Sigma Aldrich), 2-Hidroxietil (HEMA, Sigma
Aldrich) and berun(II) 2-etilhexanoatoa (SnOct2, Sigma Aldrich).
NP-en sintesirako:
Ur purifikatua (Milipore Mili-Q purifikatzailea) eta etanola (Scharlab) disolbatzaile bezala,
dispertsioetan erabili dira. Potasio peroxodisulfatoa (KPS, Sigma Aldrich) hasarazle bezala eta
egonkortzaileei dagokionez, pisu molekular desberdineko bi poli(etilen glikol) metakrilato
(PEGMA Mn=360 eta Mn = 950, Sigma Aldrich) erabili dira.
Degradazioa aztertzeko polimeroen sintesirako:
Tert-butylbentzenoa (Aldrich), azobisisobutironitriloa (AIBN, Sigma Aldrich) eta Bisomer S20W
(metoxi polietilenglikol metakrilatoa 45 etilen oxido unitaterekin, GEO Speciality Chemicals)
soluzio polimerizazioan erabili dira.
Polimeroen degradazioarako:
Fosfato bufferra (NaCl 8,0 g/L, KCl 0,2 g/L, Na2HPO4 1,42 g/L, KH2PO4 0,24 g/L) pH =7,4 duena
erabili da.
2.2. MM-en sintesia
MM-ak eraztun irekiera (ROP) bidez sintetizatu ziren. Sintesi honen bidez, desiratzen diren
monomero unitateak lortzen dira modu kontrolatu batean, nahi den kate luzera eskuratuz.
Horretarako, SnOct2 (%0,1 wbm) erabili zen katalizatzaile bezala eta HEMA hasarazle bezala, non
HEMA-ren metakrilato taldea hurrengo erradikal bidezko polimerizaziorako talde funtzionala den.
Lau MM desberdin sintetizatu ziren, 1. irudian agertzen den eskema jarraituz. Erreakzioa modu ezjarraituan burutu zen, 130 ºC-tan, nitrogenodun atmosferan, 6 orduz. Guztira 50 g sintetizatu ziren.
Erlazio estekiometrikoa errespetatuz lortu ziren erreakzio bakoitzerako kopuruak, hauek 1. taulan
ageri dira.

1. irudia. Makronomomeroen sintesia.
1. taula. Makronomomeroenen sintesirako erabilitako erreaktibo kopuruak.
MM
MCL3
MCL6
MCL12
MLA6
MLA12
MLA20

Erabilitako monomeroa
ε-kaprolaktona
ε-kaprolaktona
ε-kaprolaktona
Azidolaktikoa
Azidolaktikoa
Azidolaktikoa

Monomeroa (g)
36,3
42,1
45,7
38,5
43,4
45,8
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HEMA (g)
13,8
8
4,3
11,6
6,6
4,2

SnOct2 (g)
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

ε-kaprolaktona eta
azidolaktikoa

MCL4-co-LA4

26,1 (CL)

16,4 (LA)

7,4

0,1

2.3. NP-en sintesia
Bi polimerizazio erreakzio desberdin burutu ziren modu ez-jarraituan:
• Polimerizazioa ur fasean: MM-ren 1 g, pisu molekular desberdineko PEGMA-rekin
kopolimerizatu zen ur desionizatuan 50 mL-ko bi lepoko matrazean 75 ºC-tan,
nitrogenodun atmosferan, irabiatuz. Hasarazlea injektatu zen ( KPS %1 monomeroen
pisuan oinarritua, 1 g ur destilatuan disolbaturik) eta erreakzioa hiru orduz gauzatu zen.
• Polimerizazioa ur-etanol nahastean: Etanol/H2O proportzio desberdinetako nahastea
erabili zen erreakzio ingurune bezala. 1 g MM PEGMA-rekin kopolimerizatu zen 50 mLko bi lepoko matrazean, etanol-ur nahastean. 75 ºC-tan, N2 atmosferan, hasarazlea gehitu
zen, (KPS %1 monomeroen pisuan oinarritua, 1 g ur destilatuan disolbaturik) eta hiru
ordu iraun zuen erreakzioak.
2.4. Degradazioa aztertzeko polimeroen sintesia
2.3 atalean lortutako dispertsioetan hainbat egonkortasun arazo aurkitu ziren. Ondorioz,
nanopartikula hauen degradazioa aztertu beharrean polimero berberak soluzio polimerizazio bidez
sintetizatu ziren eta horien degradazioa aztertu. MCL6, MLA6 eta MCL4-co-LA4
makromonomeroak soluzioan polimerizatu ziren: 5 g MM, Bisomer S20W-rekin (% 22,2
monomeroaren pisuan oinarriturik) kopolimerizatu ziren 14,20 g tert-butilbentzenoan, eta AIBN (%
1 MM-en pisuan oinarriturik) hasarazle bezala erabiliz 80 ºC-tan, N2 atmosferan. Erreakzioa 6 ordu
ondoren gelditu zen eta guztira 20 g produzitu ziren polimero bakoitzarentzat.
Lortutako polimeroak lehortu ziren 60 ºC-tan zegoen labean gau oso batez eta ondoren
degradaziorako laginak prestatu ziren. Aurretik pisatutako ontzi batean, ~ 20 mg polimero ipini
ziren, hau laginaren hasierako pisua izanik (W0). Ondoren, fosfato bufferra (PBS) gehitu zen
ontzira, lagina ondo estaltzen zuela ziurtatuz. Laginak 37 ºC-tan zegoen ur-bainu batean sartu ziren,
eta gero denbora desberdinetan kanporatzen joan ziren. Lagina ateratzean, bufferra xiringa baten
bidez kendu eta laginaren pisu hezea jaso zen (Ww). Bigarrenik, lehortzen utzi zen gau batez
kanpoan eta ondoren 24 orduz labe batean hutsean lehortzen utzi ziren. Azkenik, lagina pisatu zen
eta bere pisu lehorra lortu zen (Wd). Baita ur absortzio gradua (%WA) zein pisu galera (%RW) ere
kalkulatu ziren erakusten diren ekuazioen bidez.
%𝑊𝐴 =
%𝑅𝑊 =

𝑊𝑤 −𝑊𝑑
𝑊𝑑
𝑊𝑑
𝑊0

100.

(1)

100.

(2)

2.5. Karakterizazio teknikak
MM-en pisu molekularra (edo polimerizazio maila) 1H-NMR bidez karakterizatu da laginak CDCl3an disolbatuaz. Nanopartikulen sintesian eta soluzio polimerizazio erreakzioen konbertsioa, HEMAren binil taldearen desagerpena 1H-NMR bidez jarraituz neurtu da. NP-en sintesian, NP-en tamaina
argiaren dispertsio dinamiko (DLS) bidez karakterizatu ziren.
3. Emaitzak
3.1 MM-en sintesia
2. taulan MM-etan lortu ziren unitate errepikakor esperimentalak agertzen dira.
2. taula. Makromonomeroetan lortutako unitate errepikakorrak.
MM

Unitate teorikoak
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MCL3
MCL6
MCL12
MLA6
MLA12
MLA20
MLCL4-co-LA4

3
6
12
6
12
20
4 CL, 4 LA

3,9
6,8
12,6
5,6
11,7
19,4
4,8 CL, 4,2 LA

Orokorrean ezarritako unitate errepikakorrak lortu dira. Beraz, MM-en sintesi prozesuaren
portaera kontrolagarria berresten da.
3.2. NP-en sintesia
Ur fasean MCL3 eta MLA6 MM-ekin lan egin zen. Izan ere, disolbatzailearen beharrik ez zuten
MM-ak zirelako eta ondorioz, ur fasean, hau da, emultsio bidez polimerizatu zitezkeen MM
bakarrak ziren. Aldiz MCL6, MCL12, MLA12, MLA20 eta MCL4-co-LA4 makromonomeroak uretanol fasean. Izan ere, kate luzera handitzean, MM-en disolbagarritasuna uretan txikitu eta
biskositatea handitzen da, eta ondorioz disolbatzailea erabiltzea beharrezkoa da.
3.2.1. Polimerizazioa ur fasean.
3. taulan ur fasean polimerizatutako latexen emaitzak aurkezten dira.
3. taula. Ur fasean egindako erreakzioak.

Izena

MMn

SR1

MCL3

SR2

MCL3

SR3

MCL3

SR4

MLA6

SR5

MLA6

SR6

MLA6 eta
MCL3

Egonkortzailea, %
(MM-en pisuan)
PEGMA 360
25
PEGMA 950
25
PEGMA 950
50
PEGMA 950
25
PEGMA 950
50
PEGMA 950
25

Partikula
tamaina (nm)

PDI

Konb.
%

Behaketa

121

0.597

80

Koagulazioa

203

0.0443

>98

Latex egonkorra

175

0.152

>98

Latex egonkorra

240

0.141

>98

Latex egonkorra

159

0.103

>98

Latex egonkorra

197

0.104

>98

Latex egonkorra

Lehenik eta behin, kate luzera desberdineko egonkortzaileen eragina aztertu zen SR1 eta SR2
erreakzioen bidez. Kate luzeko PEGMA erabiliz, latex egonkor bat lortu zen, 203 nm-ko
partikulekin, makromonomeroen konbertsio ia totalarekin eta PDI estu batekin. Aldiz, kate
laburreko PEGMA-ren bidez, ez zen latex egonkorrik lortu: agregatuak azaldu ziren erreakzioan,
konbertsio baxuak eta PDI zabal bat lortu zen. Erakusten da, beraz, kate laburreko egonkortzailea
erabiliz ez zela egonkortasun esteriko nahikoa ematen latex egonkor bat lortzeko.
Egonkortzaile kopuruari dagokionez, efektu berdina nabaritu zen bi MM desberdinetan. SR2 eta
SR3 zein SR4 eta SR5 erreakzioetan, PEGMA kantitatea bikoiztean, partikula tamaina txikiago bat
lortu zen. Honen arrazoia izan daiteke PEGMA kontzentrazioa handitzean, honek azalera handiago
bat egonkortu dezake, sistemaren egonkortasuna handituz, eta ondorioz, partikula tamaina
txikiagoak lortuz. SR6 erreakzioan bi MM-en kopolimerizazioa egonkortzailearekin eman zen. 195
nm-ko partikulak lortu ziren, PDI estu batekin eta konbertsio ia total batekin.
3.2.2. Polimerizazioa ur-etanol fasean.
4. taulan ur-etanol fasean sintetizatutako latexen laburpena aurkezten da.
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4. taula. Ur-etanol fasean egindako erreakzioak.
Name

MM mota

Egonkortzailea
(wbm%)

Partikula
tamaina (nm)

PDI

Konb.(%)

Koagulua (wbtm%)

SR7
SR7-Et
SR8
SR9
SR10
SR11
SR13

MCL6
MCL6
MCL12
MLA12
MLA12
MLA20
MCL4-co-LA4

50
50
50
50
25
25
25

131
337
97
203
242
146
255

0,177
0,481
0,079
0,199
0,249
0,048
0,230

89
92
96
94
92
93
92

23
25
23
40
33
35
18

Taulan aurkezten den bezala, kate luzeagoko makromonomeroekin lortutako dispertsioak ez
ziren egonkorrak eta %18 baino altuagoko koaguluak lortu ziren. Ondorioz, lortutako datuak
koaguluaren presentziagatik kaltetuak egon daitezke eta ez dira konparagarriak. SR7-Et erreakzioan
etanol portzentaia handitu da, honek izan dezakeen eragina aztertuz. Baina antzeko koagulu
kontzentrazioak lortu ziren.
3.3. Degradazioa
Soluzio bidez lortutako polimeroen pisu molekularrak 5. taulan ageri dira. Pisu molekular hauetatik
abiatuz, laginen degradazioa aztertu zen.
5. taula. Degradazioa aztertzeko erabilitako polimeroak.
Polimeroa
PCL6
PLA6
PCL4-co-LA4

Mw (g/mol)
84390
52870
74250

Ð
1,59
1,56
1,53

Konb.(%)
85
94
95

2. irudian hiru polimero desberdinen pisu molekularra denboraren aurrean irudikatu dira. Ikus
daitekeen bezala, PLA6 eta PCL4-co-LA4 antzeko portaera erakusten dute. 42.eguna arte ez dira
aldaketa nabarmenak behatzen baina egun horretik aurrera bat-bateko jaitsiera eman da. PCL6-ren
kasuan lehenengo astetik aurrera pisu molekularraren jaitsiera nabaritzen da eta ondoren pixkanaka
jaisten jarraitzen du. Degradazio azterketaren azken egunerako hiru polimeroetan hasierako Mw-ren
ia erdia lortu da.
PCL6
PLA6
PCL4-co-LA4

Mw vs denbora
90000
80000

Mw (g/mol)

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

10

20

30

40

50

60

70

Denbora (egunak)

2. irudia. Hiru polimeroen pisu molekularraren eboluzioa.

3. irudian hiru polimeroen pisu molekularren distribuzioa aurkezten da degradazioa hasi aurretik,
42 eta 56. egunetan eta hasierako makomonomeroaren (MM) distribuzioa ere bai. Pisu
molekularraren aldaketa ere konfirmatu daiteke pisu molekularren distribuzio grafikoetan.
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Day 0
Day 42
Day 56
MCL6

1

1

0.8

0.8

0.6

0.4

0.2

0. eguna
42. eguna
56. eguna
MLA6

PLA6 distribuzioa

1.2

0.6

0.4

3

4

5

6

1

0.6

0.4

0.2

0

0
2

0. eguna
42. eguna
56. eguna
MCL4-co-LA4

PCL4-co-LA4 distribuzioa

0.8

0.2

0

1.2

dwt/d(logM)

PCL6 distribuzioa

dwt/d(logM)

dwt/d(logM)

1.2

2

3

Log Mw

4

5

6

2

3

4

5

Log Mw

Log Mw

3. irudia. PCL6, LA6 eta PCL4-co-LA4-ren pisu molekularren distribuzioa.

4. irudian polimero laginek absorbatutako ura aurkezten da. Ur absortzio portzentai altuak lortu
dira lehenengo astetik. Hau PEG-ren presentziari atxikitu daiteke, polimero hidrofilikoa da
eta.Grafikoaren irakurketa orokorra hasieran polimeroek ura abosrbatzen dutela eta ondoren
konstante mantentzen dela izan daiteke. 5.irudian polimeroen pisu galera irudikatu da.
Degradazioaren azken egunerako hiru polimeroek hasierako pisuaren ia %10 galdu dutela ikus
daiteke, polimeroen degradazio egoera baliotuz.

4. irudia. Ur absortzioa denboraren aurrean.

5. irudia. Pisu galera denboraren aurrean.

4. Ondorioak
Lan honetan kate luzera desberdineko MM-ak sintetizatu dira eraztun irekiera bidez, eta fase
barreiatuan polimerizatu dira, ur fasean zein ur-etanol nahastean, NP-ak lortzeko. Pisu molekular
baxueneko MM-ak ur fasean polimerizatu dira 240-158 nm-ko partikula tamainak lortuz, konbertsio
ia totalak lortuz. Pisu molekular altuko MM-ak ur-etanol fasean polimerizatu dira. NP-ak lortu dira
baina egonkortasun arazoak aurkeztuz. PEG-an oinarritutako egonkortzailearen eragina aztertu da,
bai kontzentrazio bai pisu molekularrari dagokionez. Degradazioari dagokionez, aztertutako hiru
polimeroetan degradazioaren azken egunerako aldaketa nabarmenak behatu dira bai pisu
molekularrean bai pisu galeran, polimeroen jarrera degradagarria baieztatuz.
5. Eskerrak
Autoreek Eusko
ekonomikoarengatik.
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Fabrikazio Gehigarrirako Aluminio Aleazio Berrien Diseinua
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Gako-hitzak: Fabrikazio gehigarria, aluminioa, aleazio berriak, Calphad

Laburpena. Gaur egun fabrikazio gehigarria gero eta gehiago erabiltzen den
teknologia multzoa da1, batez ere ibilgailuak arintzeko aukera paregabea eskaini eta
diseinutik fabrikaziorako denbora tarte laburrak dituztelako. Prozesu berri hauen
oinarria beste ohiko prozesuetan ez bezala, materiala molderik gabe geruzaz-geruza
gehitzean datza. Honi esker, pieza konplexu eta arinak erraztasunez diseinatu eta
egiteko aukera ematen du.
Aluminio aleazioak metal arin erabilienak dira aeronautika eta autogintza
industrietan. Aleazio hauek fabrikazio gehigarriaren bitartez fabrikatzeko prozesu
desberdinak daude, erabilienetakoa laser-hauts-ohe bidezko fabrikazioa delarik.
Prozesu honetan garatzen diren hozketa abiadura handiak direla eta, onuragarriak diren
mikroegitura oso finak lortu daitezke. Hala ere, teknologia honen bidez prozesaturiko
aluminiozko aleazio askotan arraildura eta barruko tentsio handiak sortzen dira eta
zailtasun handiak daude pitzadurarik gabeko piezak ekoizteko.
Nahiz eta fabrikazio gehigarriaren bitartez ekoiztutako piezek propietate mekaniko
nabarmenak eduki, orain arte oso aluminio aleazio gutxi erabili izan dira, ezagunenak
Al-Si edota Al-Mg-Sc (Scalmalloy®) motatako aleazioak izanik2. Erabiltzen diren
aleazio gehienak, Scalmalloy-a ezik, ohiko fabrikazio prozesuetarako garatuak izan
ziren bere garaian eta beraz, askotan ez dira guztiz egokiak fabrikazio gehigarrirako.
Ondorioz, beharrezkoa da fabrikazio gehigarrian ematen diren solidifikazio eta hozketa
egoeratarako espresuki diseinatutako aluminio aleazioak garatzea.
Aipaturiko arrailadurak ekiditeko, aleazio berrietan solidifikazio tartea ahalik eta
txikiena izatea beharrezkoa da2. Horretarako, RDG kriterioan oinarritutako diagramak
kalkulatzea eta CALPHAD metodologian oinarrituriko software komertzial bat
erabiltzea lagungarria izan daiteke4.
Aluminio-aleazio berrien diseinuan ThermoCalc softwarea erabili da solidifikazio
kurbak ikertzeko eta RDG kriterioaren arabera aleazioak ebaluatzeko. Horretaz gain,
aleazio-elementu ezberdinen eragina ere ikertu da.
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Hidrogenozko erregai-pilak elektromugikortasun aplikazioetarako
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Gako-hitzak: erregai pila, elektromugikortasuna.
Laburpena. Gaur egun, aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan, CO2 gasaren igorpenen
murrizketa ezinbestekoa dela onartzen da. Isurien jatorri garrantzitsua garraio sektorearena da eta
arazo honi aurre egiteko, ibilgailu jasangarrien beharra dago, edo laburbilduz,
elektromugikortasunaren beharra. Elektromugikortasuna ibilgailu elektrikoetan oinarritzen da,
bateriak edo erregai pilak erabiltzen dituztenak. Katioi-polimerozko erregai pilak (ingelesez, proton
exchange membrane fuel cell, PEMFC) garraio aplikazioetarako oso apropostzat jotzen dira. Alde
batetik, potentzia dentsitate handia aurkezten dute eta bestetik, lan-tenperatura baxua. Pila edo
zelularen osagai nagusia mintz-elektrodo mihiztadura da (ingelesez, membrane-electrode assembly,
MEA).
Mintza, anodo eta katodoen katalizatzaileen artean kokatzen da. Gelaxkak elkartu egin ohi dira
seriean, ingelesez stack deituriko multzoa osatuz. Modu honetan, potentzia balio handiagoak lortu
ahal dira. Stack baten ahalmena gelaxka kantitate eta gelaxka azaleraren menpekoa da. Lan honen
helburua hau izan da: platino eduki txikia duten anodorako elektro-katalizatzaile amorfoen ekoizpena
(Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4) eta PEM motako stack-ean aplikatzea. Seriean konektatutako gelaxka kantitatea
aldatu zen (2, 4, 6, 8 eta 10 zelula) eta stack-aren portaera aztertu, lortutako potentzia eta polarizazio
kurbak ikertuz. Hasierako emaitzen arabera, gelaxka kantitate handiagoen bidez, potentzia balio
altuagoak lortu ziren, sistemaren erresistentzia mailaren igoera behatu zen arren.
1. Sarrera
Egun, garraioa Europako berotegi-gasen laurdenaren erantzulea da eta hirietako kutsadura eragile
nagusia ere bilakatu da. Arazo honi aurre egiteko beharrezkoa da karbono igorpen baxuko garraioaren
aldeko apustu egitea. Beraz, garraio jasangarri edo elektromugikortasunerantz doan trantsizioan
aurrera egitea ezinbestekoa da. Elektromugikortasuna, ibilgailu elektrikoetan oinarritzen den garraio
garbi eta eraginkorra da. Ibilgailu hauek bateria zein hidrogenozko erregai pilak erabiltzen dituzte
energia elektriko iturri gisa. Katioi-polimerozko erregai pilak (ingelesez, proton exchange membrane
fuel cell, PEMFC) garraio aplikazioetarako oso apropostzat jotzen dira [1]. Alde batetik, potentzia
dentsitate handia aurkezten dute eta bestetik, lan-tenperatura baxua [2,3]. Pila edo zelularen osagai
nagusia mintz-elektrodo mihiztadura da (ingelesez, membrane-electrode assemby, MEA). Mintza,
anodo eta katodoen katalizatzaileen artean kokatzen da. Pila hauek modularrak dira, gelaxka edo
zelula unitatez osatuta daude eta unitate hauen kantitatea handituz, pilaren potentzia handiagoa lor
daiteke. Stack baten ahalmena gelaxka kantitate eta gelaxka azaleraren menpekoa da [4].Gelaxkak
seriean edo paraleloan elkartu daitezke [5,6] ingelesez stack deituriko multzoa osatuz.
Lan honen helburua hau izan da: platino eduki txikia duten anodorako elektro-katalizatzaile
amorfoen ekoizpena (Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4) eta PEM motako erregai-zelula multzoan aplikatzea.
Katodoan Pt/C (%20 pisuan) elektro-katalizatzaile komertziala erabili zen. Seriean konektatutako
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gelaxka kantitatea aldatu zen (2, 4, 6, 8 eta 10 zelula) eta stack-aren portaera aztertu, lortutako
potentzia eta polarizazio kurbak ikertuz.
2. Prozedura esperimentala
2.1. Mintz-elektrodo mihiztaduraren prestaketa
Anodorako katalizatzaile tinta prestatzeko osagai hauek erabili ziren: aleazio amorfoa:
(Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4), aktibatutako Vulcan XC72R ikatz beltza, Nafion disoluzioa, etanola, urdestilatua. Katodorako tintaren osagaiak hauek izan ziren: Pt/C (%20 pisuan) katalizatzaile
komertziala, Nafion disoluzioa, etanola, ur-destilatua. Erabilitako mintza Nafion XL izan zen [7].
Katalizatzaile-tintak esprai moduan aplikatu ziren mintzen gainean, Nordson EFD sistema
automatizatua erabiliz. Lortutako mintz-elektrodo mihiztaduren (MEA) azalera 100 cm2 takoa izan
zen. Ondoren, MEA-ei hot- pressing prozesua aplikatu zitzaien, 50 105 Pa-eko presiopean eta 120C
eko tenperaturatan, 90 segundoz. Azkenik, MEA-ren anodoaren aldea azido fluorhidrikoan (% 48)
aktibatu zen, katalizatzailearen prestaketa prozesuan sor daitezkeen niobio oxidoak eliminatzeko.
2.2. Erregai pilaren saiakerak
Gelaxka kantitate desberdinez osatutako erregai-pilen multzoak (stack) osatu ziren eta hauen
potentzia eta polarizazio kurbak lortu ziren. Neurketak Fuel Cell software-aren (ScribnerAssociates
Inc) bitartez kontrolatu eta erregistratu ziren. Anodora eta katodora hidrogeno eta oxigeno puruak
elikatu ziren, hurrenez hurren. Gas fluxuak 0,6 L min-1 (H2) eta 0,8 L min-1 (O2) izan ziren. Saiakera
guztiak %100 hezetasun erlatiboan eta 25 kPa-presioarekin burutu ziren.
3. Emaitzak
PEM motatako erregai pilen stack-en saiakeren emaitzak hurrengo 1. eta 2. irudietan agertzen dira.
Stack hauek 2, 4, 6, 8 eta 10 gelaxkaz osatuta zeuden. 1. irudian irudikatuta dauden potentzia kurben
arabera, zenbat eta zelula kantitate handiagoa, orduan eta potentzia maximo altuagoa aurkeztu zuen
pilak. Dena den, 6-zeluladun stack-etik, 8-zeluletara aldatzerakoan, potentzia ez zen aldatu.
Gainerako konfigurazioetan, 2, 4, 6 eta 10 zelula multzoetan, potentziaren igoera behatu zen, 1,5 Wetatik hasita 20 W inguru arte.

1. Irudia 2, 4, 6, 8 eta 10 zelulez osatutako stack-en potentzia kurbak

Polarizazio kurbak 2. irudian azaltzen dira. Sistemaren MEA kantitatea handitzerakoan, zirkuitu
irekiaren potentziala (OCP, open circuit potential) ere handituz joan zen. Potentzial/ zelula kantitate
erlazioaren batez besteko balioa 0,78 V –takoa izan zen. Honetaz gain, polarizazio kurban galera
ohmikoaren eremuaren maldeetan aldaketa behatu zen. Galera ohmikoak ioiek elektrolitoan topatzen
duten erresistentzia eta elektrodoan zehar elektroiek nabarmentzen duten erresistentziaren
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menpekoak dira [8]. 2 eta 4 gelaxkez osatutako sistemetan, maldak ez zuen aldaketa nabarmenik
erakusten, ≈ - 0,40  ingurukoa izan zen. 6, 8 eta 10 zelulez osatutako pilen kasuan, aldiz, malda
handitu egin zen eta eragin handiena 8-zeluladun stack-ean behatu zen, – 1,1  balioa eman zuen.

2. Irudia. 2, 4, 6, 8 eta 10 gelaxkez osatutako stack-en polarizazio kurbak.

1. taulan zirkuitu irekiaren potentziala (OCP), gehieneko potentzia eta parametro honi dagokion
korronte eta potentzial balioak adierazten dira.
1. taula. 2, 4, 6, 8 eta 10 zelulez osatutako stack-en zirkuitu irekiaren potentzialaren balioak (OCP) eta
potentzia maximoari dagozkien korronte eta potentzial balioa
Zelula

OCP
(V)

Korronte
(A)

Potentziala
(V)

Potentzia
max.

2

1,71

1,83

0,82

1,5

4

2,77

2,81

1,42

4,0

6

4,83

2,58

2,18

5,6

8

5,63

1,91

2,94

5,6

10

8,40

3,89

4,99

19,4

4. ONDORIOAK
Laborategian mintz-elektrodo mihiztadurak prestatu dira eta gelaxka kantitate desberdinez osatutako
PEM motatako stack-etan aplikatu dira. Konfigurazio desberdinak aztertu dira: 2, 4, 6, 8 eta 10
gelaxkadun erregai pilak. Orokorrean, zenbat eta kopuru handiagoa, pilaren potentzia ere handiagoa
lortzen dela ondorioztatu da. 10-gelaxkadun pilarekin lortutako gehieneko potentzia 20 W ingurukoa
izan da.
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Laburpena.

Lan honetan, poliuretanozko espuma konpositeak sintetizatu dira formulazioan birziklatutako
errefortzu ezberdinak konbinatuz. Hiru errefortzu erabili dira: poliuretanozko hautsa (surf oholen
fabrikazio prozesuan eratutako hondakina), grafitoa eta grafeno hondakina (grafeno lorpenerako
esfoliazio prozesuan eratutako hondakina).
Poliuretanozko hautsaren gehikuntzak espumen amaierako propietateak ez dituela nabarmenki
aldatzen ikusi da, zelden egitura ez baita eraldatzen. Gainera, hautsaren gehikuntzarekin espumen
grafitoa eta grafeno hondakina metatzeko gaitasuna handiagoa dela baieztatu da. Bestalde, grafitoa
eta grafenoaren presentziarekin espuma hibridoen konpresio propietateak mantentzen direla ikusi da.
Azkenik, sintetizatutako espuma hibridoek absortzio gaitasun selektiboa aurkezten dute, grafitoa eta
grafeno hondakinei esker konpositeek olioa xurgatzeko gaitasuna lortzen baitute, matrizearen izaera
hidrofobikoa aldatu gabe.1
1. Sarrera
Azkenaldian plastikoen erabilera kontrolatzen duten legeen gogortzeak, sortzen diren plastikozko
hondakinak murriztea eta birziklatzeko bide ezberdinak ikertzea eragin du. Adibidez, gaur egun
poliuretanoa (PU) mundu mailan gehien ekoizten diren polimeroen artean aurkitzen da. Bere
aplikazio anitzen artean surf-oholak fabrikatzeko erabiltzen da. Zoritxarrez oholak moldeatzeko
prozesuan hondakin ugari sortzen dira, poliuretanozko hautsa (PUP) nabarmenena izanik. Surf-ohol
bat fabrikatzean 0,5 kg PUP sortzen dira eta kontuan izanik urtero 400,000 ohol erosten direla,
hondakin honi irteera bat aurkitzea ezinbestekoa da, normalean zabortegietara bidaltzen baita.
Birziklatzeko tekniken artean, birziklapen mekanikoa merkeena eta ingurugiroarekiko lagunkoiena
da, hondakinak zuzenean erabiltzen direlako.2
Bestalde, grafenoak eta bere deribatuek, propietate mekaniko eta elektrikoengatik interes handia
piztu dute.3 Normalean, grafenoa lortzeko exfoliazio prozesuan kalitate baxuena duen frakzioa (GR)
errefusatzen da hondakin batetan bihurtuz.
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Lan honetan, poliuretanozko espuma konpositeak sintetizatu dira formulazioan birziklatutako
errefortzu ezberdinak konbinatuz. Alde batetik poliuretanozko hautsa (PUP) espumaren sintesian
gehitu da eta bestetik grafito (G) edo grafenozko hondakinekin (GR) espumak inpregnatu dira,
espuma konposite hibridoak lortuz.
2. Prozedura esperimentala
Poliuretanozko espuma konpositeak sintetizatu egin dira PUP eduki ezberdinak gehituz (%0, 10
eta 15). Konposite hibridoak lortzeko aurretik prestatutako espuma konpositeak, G edo GR duen
dispertsio batekin inpregnatu dira. Lortutako espumen propietate dinamiko-mekanikoak,
termograbimetrikoak eta mekanikoak eta baita olio absortzio ahalmena aztertu dira. Espumak honako
kodea jarraituz izendatu dira: PUFx-y, non x PUP edukiari dagokio eta y erabilitako errefortzuari,
hain zuzen ere G edo GR.
3. Emaitzak eta eztabaida
Lehendabizi PUP-a txikitu eta bahetu egin zen espumen sintesi formulazioan sartu aurretik. Modu
honetan ikusi da hondakinaren %75-a birziklatu daitekeela espumak formulatzeko.
1. Irudian ikus daitekeen bezala, konpositeen amaierako propietateak PUP edukiera baxuetan,
PUF-10, ez ziren nabarmenki aldatu, zeldek egitura mantentzen dutela iradokiaz.1 Aldiz edukiera
handitzean, espumen tentsio espezifikoa txikitzen zela ikusi zen, hautsak zelden paretak urratu
ditzaketelako eta ondorioz ezin dutelarik tentsioa modu berean jasan.

1. irudia. Sintetizatutako espumen propietate mekanikoak.
1. Taulan ikusi daitekeen bezala, PUP %10-an gehitzean grafito eta grafeno hondakina metatzeko
gaitasuna handitzen da. Gainera, G edo GR gehikuntzak ez ditu espumen konpresio propietateak
nabarmenki aldatzen (1. irudia).
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1. taula. Prestatutako espuma konposite hibridoen G eta GR edukiera eta olioa absortzio gaitasuna 1 eta 90 minutu
pasa ondoren.

Lagina

Errefortzu edukiera
(%)

Absortzio gaitasuna
(mg-1 G edo GR)
1’

90’

PUF0-G

4.70 ± 0.60

2.0 ± 0.5

2.7 ± 0.3

PUF0-GR

2.80 ± 0.34

3.5 ± 0.5

4.8 ± 0.7

PUF10-G

5.66 ± 0.43

2.9 ± 0.1

3.2 ± 0.2

PUF10-GR

3.45 ± 0.14

4.0 ± 0.6

4.9 ± 0.3

PUF15-G

3.75 ± 0.80

1.6 ± 0.3

2.2 ± 0.5

PUF15-GR

2.74 ± 0.23

1.8 ± 0.4

2.2 ± 0.1

Gainera, grafito edo grafeno hondakina gehitzerakoan espumek absortzio gaitasun selektiboa
aurkeztu dutela ikusi da, izan ere olioa xurgatzeko gai dira matrizearen izaera hidrofobikoa aldatu
gabe. 2. Irudian PUF10-GR laginari ur edo olio tanta bat bota aurretik eta ondoren ateratako argazkiak
erakusten dira. Ikusten den bezala, espumak ez du ura xurgatzen, minutu bat pasa ondoren tanta ez
da aldatzen, baina olioa gehitzean absortzioa bat-batekoa da. Grafeno hondakinekin inpregnatutako
espumek absortzio gaitasun handiagoa erakutsi dute, gertaera hau grafenoaren gainazal azalera
handiagoari atxiki dakiokelarik.
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2. irudia. PUP10-GR espuma hibridoaren irudi digitalak ura edo olio tanta bat bota aurretik
(ezkerra) eta ondoren (eskubia).
4. Ondorioak
Espuma konposite hibridoak prestatu dira surf-oholen industriatik eratorritako hondakinak
mekanikoki birziklatuz eta grafito edo grafenoaren exfoliazio prozesuan sortutako hondakinak
formulazioari gehituz. Poliuretanozko hautsa %10-ean gehitzean espumen propietateak ez dira asko
aldatu eta grafito edo grafeno hondakina metatzeko gaitasuna handia erakutsi dute. Gainera, emaitzen
arabera ikusi da prestatutako espuma hibridoek olio eta ura banatzeko material bezala erabiltzeko
gaitasuna dutela.
5. Eskerrak
Autoreek Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (GIU18/216), Eusko Jaurlaritza (PIBA190044) eta Gipuzkoako Foru Aldundia (DG 19/28 Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza
Sarea Programa) erakundeek emandako babes ekonomikoa eskertzen dute. SGIker-eko
“Makroportaera-Mesoegitura-Nanoteknologia” unitateak emandako laguntza teknikoa eta Olatu S.A.
(Gipuzkoa) poliuretanozko hautsa emateagatik ere eskertzen da. T.C-C.-k Gipuzkoako Foru Aldundia
(2017-BE01-000002-01) eta UPV/EHU (ESPDOC19/41) eskertzen ditu.
6. Bibliografia
1. T. Calvo-Correas, L. Ugarte, I. Larraza, C. Peña-Rodríguez, M.A. Corcuera and A. Eceiza. J.
Mater. Res. Technol. Vol. 12 (2021) 2128.
2. J. Maris, S. Bourdon, J. M. Brossard, L. Cauret, L. Fontaine, V. Montembault. Polym. Degrad.
Stab. 147 (2018) 245.
3. K. S. Novoselov, V. I. Fal’Ko, L. Colombo, P. R. Gellert, M. G. Schwab, K. Kim, Nature 490
(2012) 192.
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Europa eta Lehengai Kritikoak
I. Urrutibeascoa1
1

Mondragon Unibertsitatea, Loramendi 4, 20500 Arrasate
Kontaktua: iurrutibeascoa@mondragon.edu

Gako-hitzak: Europa, lehengai, krikoak

Laburpena. Telefonoak, kotxeak, lapikoak egiteko, lehengaiak behar ditugu.
Harri-arotik hona, gizakiaren garapena gero eta lehengai gehiago erabiltzean islatu
da, bere inguruko menperatzea nagusitu ahala.
Lehengaien kontrola, beraz, herrialdeen garapenerako guztiz beharrekoa da,
ekonomia hauen menpe bait da.
Lehengaien artean, batzuk kritikoak kontsideratzen dira, Critical Raw Materials
edo CRM: herrialdearen ekonomiarako garrantzitsuak direnak, eta hornitze-arazo
izan dezaketenak1; hau da,
- Herrialdearen fabrikazio-sektore garrantzitsuetan eragin handia dutenak:
elektronika, aerospaziala, automozioa, defentsa, osasuna, ingurumenarekin
erlazionaturiko teknologiak, altzairuarekin erlazionaturikoak
- Hornitze-arazoak izateko arriskuan daudenak, herrialdeak inportatu behar bait
du, edota hornitzaileak oso urriak edota herrialde konkretuetan konzentratzen
direnean
- Ez da aurreikusten ordezko aproposik, beraien propietate bereziengatik
Europak berak egin du hausnarketa sakona bere egoerari buruz, eta bere burua
beste herrialderen menpeko ikusi du.
Europak kritikotzat hauek materialak hartzen ditu: antimonioa, barita (bariosulfatoa),
berilioa, bismutoa, boratoak, kobaltoa, koke ikatza, fluorospatua, galioa, germanioa,
hafnioa, helioa, indioa, magnesioa, grafito naturala, goma naturala, niobioa, arrokafosfatoa, fosforoa, eskandioa, metalezko silizioa, tantaloa, wolframioa, banadioa,
platinoaren taldeko metalak, lur arraroaren elementuak2.
CRM hauetatik, hafnioa bakarrik ateratzen da Europan (Frantzian); Txina da
gainerako lehengaien ekoizle handiena eta, kasu batzuetan, bakarra. Europa, eta
Amerikako Estatu Batuak eta Kanada, Atlantikoaren beste aldean, hainbat ekintza
aztertzen ari da honi konponbidea emateko.
Bilduma honetan, arazoaren deskribapena eta aipaturiko ekintza bakan batzuren berri
eman nahi da.
1. Bibliografia
1. Study on the review of the list of Critical Raw Materials. Final Report, Directorate- General
for Internal Market, Industry, Entrepeneurship and SMEs Raw Materials (2017),
doi:10.2873/876644

2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
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European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 2017
list of Critical Raw Materials for the EU (2017)
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Polietilen Tereftalato (PET) hondakinen balorizazioa birziklapen
kimikoaren bidez: material berrien sintesia
V. Villalba, E. Mendiburu, J. Gutierrez, A. Tercjak, A. Eceiza, C. Peña-Rodriguez
‘Material + Teknologiak’ ikerkuntza taldea (GMT), Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola, UPV/EHU,
Europa Plaza 1, 20018 Donostia / San Sebastián
Kontaktua: viviana.villalba4@gmail.com
Gako-hitzak: birziklapen kimikoa, glikolisia, PET, epoxi erretxina, poliester
Laburpena. PETaren birziklapena polimeroen birziklapenaren adibide arrakastatsuena eta
hedatuenetako bat da. Hala ere, bere aplikazio ugarirako beharrezkoak diren propietate bikainak
hondakin polimerikoen metaketaren erantzule dira. Horregatik, birziklapen kimikoaren bidez
PETaren balorizazioa lortu ahal izango da, balio erantsiko produktu berrerabilgarrietan bihurturik.
PETaren birziklatze kimikoan estrategia berriak garatzeko beharra ikusita, lan honetan, PET post
kontsumo despolimerizatzeko prozesua ikertu zen glikoliasiaren bidez. Erreakzioaren ondorioz,
bis(2-hidroxietil tereftalato) (BHET) eta oligomeroak sortzen dira, etilenglikol (EG) eta zink azetatoa
katalizatzaile gisa erabiliz. Lortutako produktuak hainbat teknika fisiko-kimikoren bidez
karakterizatu ziren. Ondoren, glikolisi-produktuak epoxi erretxinaren sintesian erabiltzeko aukera
aztertu zen.
1. Sarrera
Material plastikoek abantaila handiak dituzten arren, bere hondakinak gaizki kudeatzeak
ingurumen-arazo larria sortu du mundu osoan. 2018ko PlasticsEuropearen1 azken txostenaren
datuaren arabera, Espainian lehen aldiz, birziklatzera bidalitako hondakin plastikoen kopurua
zabortegietan utzitakoak baino handiagoa izan zen. 2018an 2,6 miloi tona post-kontsumo plastikohondakin bildu ziren, ondorengo tratamendurako: %41,6 birziklatzeko, %38,8 zabortegira, eta %19,3
berreskurapen energetikoa lortzeko. Birziklapen kopuruaren ehunekoa handitu arren, oraindik,
herritarren kontzientziazioa funtsezkoa da.
Kontuan hartu behar da, PET birziklatuaren (rPET) merkatuaren eskaeraren hazkundea, legez
elikagaiekin kontaktuan jartzeko gai den material birziklatu bakarretako bat baita (EFSA, 2020)2.
Gainera, 2019/904 Zuzenarauak (Europako Parlamentua, 2019)3 ezartzen duenez, plastikozko 3 litro
baino gutxiagoko botilek gutxienez %25 material birziklatu izan behar dute 2025ean, eta %30
2030etik aurrera.
Beraz, PET-aren kudeaketa errealitate bat denez, ezinbestekoa da potentzial handiko hondakinak
balioztatzea, birziklapen metodo berriak eta iraunkorragoak aztertuz. Besteak beste, birziklapen
kimikoa. Birziklatze prozesu honi esker, PET hondakina kalitate handiko lehengai eta monomeroetan
deskonposa daiteke. Produktu horiek erabilgarriak izango dira material berrien sintesietan, lehengai
berrietatik lortutako materialen kalitatea berdinduz. Azaldutako guztiagatik, garatutako proiektua
prozesu horren amaieran kokatzen da, bildutako material plastikoen ekonomia zirkularraren zikloa
itxiz. PETaren despolimerizazioan lortutako monomeroen bidez material berriak sintetizatzeko
aukera ebaluatzea du helburu.
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2. PETaren birziklapen kimikoa: Glikolisia
Glikolisi prozesua polimeroaren despolimerizazioan oinarritzen da, transesterifikaziokatalizatzaile baten (gehienetan, azetato metalikoak) eta glikol baten presentzian. Horrela,
plastikoaren ester-loturen apurketa lortzen da. Etilenglikolarekin (EG) erreakzionatzean sortzen diren
produktuak, bis(2-hidroxietil tereftalatoa) (BHET)4-6 eta pisu molekular desberdineko oligomeroak
dira.
2.1. Materialak
Ekorec (Ecología, Reciclaje y Medio Ambiente S.L.) enpresak hornitutako PET post-kontsumo
malutak erabili ziren. PETaren depolimerizazioa agente deskonposatzaile gisa, etilenglikol (EG)
(PanReac-AppliChem) eta katalizatzaie gisa zink azetato purua (ZnAc) [(CH8COO)2 Zn H2O] (PROBYS) erabili ziren.
2.2. Zati Experimentala
Despolimerizazioa Batch Parr (300 cm3) erreaktore batean egin zen, irabiatze jarraituan. Beroketa
hasi eta erabakitako erreakzio tenperaturara heltzean konstante mantendu zen 30 minutuz 5-8.
Erreakzio denbora amaitu ondoren, bi bide jarraitzeko aukera dago: zuzenean lortutako produktua
erabiltzea (1a. irudia), glikolizatua (BHET, oligomeroak etaEG) deitzen dena, edo hutsunezko
iragazketaren bidez bereizketa selektiboa egitea5-7 eta BHET eta oligomeroak lortzea (1b. irudia).
a

b

1.irudia. Glikolisi produktuak a) glikolizatua eta b) BHET eta oligomeroak..

2.3. Emaitzak eta Eztabaida
2. irudian, glikolisi erreakzioaren zinetika aztertzen da molekulen masa molekularraren jarraipena
eginez GPC teknika (Thermo Scientific) erabiliz eta tetrahidrofuranoa (THF) fase mugikorra izanda.
.
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2. irudia. Glikolisiaren zinetikan pisu molekularren bilakaera, a) pisu molekularren ehunekoa > % 15; b) pisu
molekularren ehunekoa < % 15.
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2a. Irudiak etilenglikolak (O7) despolimerizazioan izan duen bilakaera erakusten du. Lehenengo
20 minutuetan glikolaren erreakzio nabarmena antzeman daiteke. Denbora horren ondoren, ez da
aldaketa nabarmenik ikusten, eta etilenglikolaren azken edukia frakzio disolbagarri osoaren %10 da.
1. taulan lortutako oligomero desberdinen arteko erlazioa, haien pisu molekularra eta aztertutako
lagin bakoitzaren portzentai erlatiboa zehazten da.
Produktu glikolizatuaren bereizketa selektiboa egin ondoren, monomeroaren ehuneko handiagoa
lortu zen, %88.92 (1. taula), laginean glikol librearen hondar-kantitatea ezabatzen baita. Datu horrek
egiaztatzen du egindako garbiketa-sistema egokia izan zela arazketa-prozesurako. Bestalde, lortutako
lagina Aldrichen erreferentziarekin alderatuz gero, ondorioztatu da laborategian sortutako materiala
purutasun handiko BHET monomeroa izan zela.
1.taula. PET hondakinetatik lortutako glikolisiaren produktu desberdinen konposizioa.
Oligomeroak
Mn (g/mol)
O (Mn = 894)
O1 (Mn = 595)
O2 (Mn = 392)
O3 (Mn = 191)
O4 (Mn = 14)

Glicolizatua
(%)
0.69
9.09
68.67
21.55

BHET
(%)
0.70
0.75
9.63
88.92
-

BHET Aldrich
(%)
0.70
0.79
10.76
87.75
-

PET maluten eta lortutako produktuen (glikolizatua eta BHET) talde funtzional esanguratsuenak
aztertu ziren (3. Irudia) Nikcolet Nexus 670 (FTIR) espektrofotometroaren bidez. Ikus daitekeenez,
bi espektroak antzekoak dira, eta horrek adierazten du bi laginak batez ere BHET bidez osatuta
daudela, GPC bidezko analisiak egiaztatzen zuen bezala (1. taula). Gainera, espektroetan 3440 cm-1
bandak –COOH eta –OH taldeak daudela adierazten du, lotura kimikoaren apurketaren ondorioz
oligomeroak eta BHET monomeroa sortzearekin zerikusia dutenak5,9-10.

Transmitantzia (a.u.)
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3. irudia. Glikolisi produktuen FTIR espektroak.
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4. irudia. Analisi termograbimetrikoa a) BHET b) Glikolizatua termograma

Glikolisiaren produktuen propietate termikoaren analisia osatzeko, TGA/SDTA851 MettlerToledo ekipoa termograbimetrikoa erabili zen (TGA), berotze tartea (25 ºC-800ºC), 10°C/min-ko
berotze abiadurarekin N2 atmosferan. 4. Irudian erakusten da, bai glikolizatuak bai BHETek pisu
galtzeko bi pauso esanguratsu berdin jasaten zituztela. Zentzuzkoa da, GPCk baieztatu zuenez
glikolizatuak % 68 BHET baitu. Glikolizatuaren lehen masa galera (14b irudia) etilenglikolaren
degradazioarekin lotuta dago. Bestealde, 4a. Irudian BHETen termograma ikus daiteke, non
lehenengo masa-galera (% 25) BHETen deskonposizio termikoari esleitu zaio. Bestalde, bigarren
pisu-galera, analisi termogravimetrikoan BHET monomeroaren birpolimerizazioak sortutako PETen
degradazio termikoari zor zaio11-12.
3. Material berrien sintesia
PETaren despolimerizazio etapa amaitu eta lortutako oligomeroak eta monomeroak aztertu
ondoren, produktuek izan zitzaketen aplikazio industrialetan zuten balorizazioa aztertu zen. Hala,
BHET monomeroa epoxi erretxinen sintesian frogatu ziren.
3.2. Zati Experimentala
Alde batetik, epoxi erretxinen sintesian, BHET-aren eta epiklorohidrinaren (1:1 erlazio molarra)
arteko erreakzioa burutu zen13-15. Aldez aurretik, glikolisian lortutako BHET-ak epoxi erretxin
konbentzionalen sintesian erabiltzen den bisfenol A-ren papera hartuko zuen. Bestalde, poliesterraren
sintesia prozesu jarrai batean egin zen, glikolisia amaitu ondoren. Birpolimerizazioa produktu
glikolizatuaren urtze-egoerako kondentsazio bidez egin zen14-15, tenperatura altuagoan, pisu
molekular handiagoko poliesterra sortuz.
3.3. Emaitzak eta eztabaida
Epoxi erretxinaren egitura infragorri espektroskopiaren (FTIR) bidez berretsi zen. 5. Irudian
erretxinari dagokion espektroan, 971 cm-1 eta 846 cm-1 xurgatze gailurrak epoxi talde sorrerari
egozten zaie12-13. OH taldeari 3440 cm-1 absortzio banda dagokio, banda horrek nabarmen gutxitzen
zen espektro batetik bestera, OH taldeek epiklorohidrinarekin zuten erreakzioa adieraziz.
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5. irudia. Epoxi erretxina eta BHET monomeroaren FTIR espektroak.

Oro har, epoxi erretxina konbentzionalak THFn disolbatzen dira, eta proiektu honetan
sintetizatutakoaren zati bat bakarrik TFHn disolbagarria zen. Frakzio hori GPCren bidez aztertu zen,
bere banaketa molekularra ezagutzeko (2. Taula).
2. taula. Epoxi erretxinaren eta BHET erretxinaren oligomeroen konparazioa.
Oligomeroak
Mn (g/mol)
O (MN = 997)
O1 (MN = 595)
O2 (MN = 392)
O3 (MN = 191)
O4 (MN = 42)

Epoxi erretxina
(%)
74.38
6.39
4.65
1.32
12.89

BHET
(%)
0.70
0.75
9.63
88.92
-

GPC saiakuntzaren ondoren, ondorioztatu zen epoxi erretxinaren sintesian BHET eta oligomeroak
epiklorhidrinarekin erreakzionatu zutela11-13 eta epoxi erretxinaren THFn duen frakzio disolbagarrian,
pisu molekular handiko (997 g/mol) oligomero baten %75 lortu zela; horrek baieztatzen du
polimerizazio-erreakzioa gertatu dela.
4. Ondorioak
Erabilitako despolimerizazio-parametroek BHET monomeroaren % 90 edukia zituzten erreakzioproduktuak (glikolizatuak) sortu zituzten. Emaitza horrek adierazten du beste konposatu batzuen
sintesian aplika daitezkeen lehengaiak lortzeko, glikolisia garatzeko hautatutako baldintzak ezin
hobeak direla industria-ikuspuntutik.
Izan ere, lortutako produktuak portaera ona izan du epoxi erretxinen sintesian. Epoxi erretxinen
kasuan, FTIR bidez egiaztatu zen kate polimerikoetan epoxi taldeak zeudela. Erreakzio-produktuak,
gainera, 2.000 g/mol pisu molekularra zituzten oligomeroak zituen. Kasu horretan, purifikazioa
sistema funtsezko etapa izan liteke frakzio disolbaezinak murrizteko, hala, produktu erretikulatuak
lor daitezke, ondoren, ontze-etapa batean, gurutzatze-agenteekin, hala nola diaminak edo diazidoak.

487

Materialen Zientzia eta Teknologia V. Kongresua, Bilbo 2020

Proiektu honen garapenean egindako aurrerapenek beste ikerketa-ildo bat ireki dute, sintesiparametroak eta purifikazio-prozesuak optimizatzeko. Horren bidez, oso degradatuta dauden
PETezko hiri-, industria- edo itsas hondakinetatik material berriak sintetizatu ahal izango dira. Hala,
materialen birziklagarritasuna eta haien lehengaien aprobetxamendua handitzea ahalbidetzen da,
egungo legeriarekin bat etorriz, ekonomia zirkularragorako beharrezko eraldaketan aurrera pausua
eginez.
5. Eskerrak
Proiektua ‘Materialak+Teknologiak’ (GMT) ikerkuntza taldearen barruan garatu da eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako ikerketa-beka baten bidez lagunduta: hondakinen
prebentzio eta birziklatzeari buruzko ikerketa eta berrikuntzarako bekak, hain zuzen.
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Gako-hitzak: Sheet Molding Compound, hezetasuna, propietate mekanikoak
Laburpena. Sheet Molding Compound (SMC) deritzen materialak, 25 mm-rainoko luzera duten
karbono edo beira zuntz harizpiez indarturiko erretxina termoegonkordun material konposatuak dira1.
Zuntz formatu hau dela eta, material hauen ezaugarri mekanikoak zuntz jarraiko material
konposatuekin alderatu daitezke, eta beraien eraldaketa prozesuak injekzio bidezko moldaketaren
erraztasunak eta malgutasuna ahalbidetzen ditu2 3. Hau dela eta, material oso interesgarriak dira
automobilgintza zein aeronautika industrietarako4. Hala ere, aipatutako industrietan, materialak
ingurugiroko baldintzetara ezarrita daude, hala nola, tenperatura altu zein baxuetara, hezetasun maila
ezberdinetara, etabar. Hori dela eta, SMC materialen erabilera sendotzeko eta osagai estrukturalen
diseinuak optimizatu ahal izateko, ingurugiroko baldintzek SMC materialengan duten eragina
sakonki aztertu beharra dago5. Hau horrela izanda, lan honetan, pisuan % 57 karbono zuntzez
indarturiko epoxi SMC material bat moldeatu da eta ingurugiro baldintza bortitzetara ezarri da
ganbera klimatiko baten bitartez, bere bizitza erabilgarrian zehar jasango dituen kondizioak arintzeko.
Ondoren, denboran zehar ingurugiro baldintzek materialaren propietate mekanikoei eta beira
trantsizio tenperaturari nola egin dioten aztertu da, 3 puntutako flexio saiakera eta analisi mekaniko
dinamikoen (DMA) bitartez, hurrenez hurren.
1. Sarrera
Material konposatu polimerikoak (MKPak) funtsezko eragile bihurtzen ari dira automobilgintzako
eta aeronautikako industriaren barruan erabiliko diren osagaiak eraginkorragoak eta modernoagoak
bihurtzeko. Zehazki, Sheet Molding Compound (SMC), erretxina termoegonkorretan oinarritutako
zuntz etenez sendotutako konposatuak, material garrantzitsua bihurtzen ari da. Zuntz jarraituzko
konposatuekin alderatuta, forma ezberdineko piezak eraldatzeko errazagoa delako eta injekzioren
bidez moldeatutako konposatuekin konparatuta propietate mekaniko hobeagoak erakusten
dituelako2,6.
Hala ere, SMC-ak erabiltzen diren ingeniaritza aplikazioetan, eragin handia daukate inguruneko
baldintza klimatikoek materialek epe luzean zehar erakutsiko duten erantzun mekanikoarengan.
Eguzki-erradiazioa, hezetasuna eta tenperatura dira propietate termomekanikoei eragiten dieten
faktore garrantzitsuenetako batzuk. SMC materialek eragile hauenganako duten menpekotasuna
aztertzeko saiakera hidrotermikoak egin dira7, 8 . Materialaren zahartze hidrotermikoetan hezetasuna
tenperatura altuekin konbinatzen da, non, nahiz eta tenperatura altuagoak izan, hezetasun xurgakuntza
prozesua azkarragoa lortzen da9.
TianQiao Liu dioenez10, SMC-ko laginetan ura sartzerakoan hantura diferentziala eragiten du
faseartean, matrizea eta zuntzen bitartean, eta bi efektu ezberdin sortzen ditu matrizean. Alde batetik,
efektu itzulgarri bat, plastifikatzea deritzona, non erretxina leundu egin daiteken, bere beira trantsizio
tenperatura (Tg) eta zurruntasuna murriztuz. Beste aldetik, berriz, hidrolisia gerta daiteke. Kasu
honetan gertatutako aldaketak itzulezinak dira kate polimerikoak apurtzen direlako eta molekulen
arteko indarrak murrizten dira.
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Lan honetan, epoxizko SMC material bat zaharkuntza hidrotermiko bortitz bat egin eta gero aztertu
da. Propietate termomekanikoetan ematen diren aldaketak jakitzeko, 3 puntuko flexio probak eta
analisi dinamiko mekanikoak burutu dira.
2. Esperimentala
2.1. Materiala
Carbkid EK03-5750, epoxi oinarri duen Carbon Sheet Molding Compound-a (C-SMC), ASTAR
S.A.-k (Sondika, Espainia) fabrikatua. Epoxi erretxina, pisuan % 57 karbono zuntzez sendotuta dago.
Zuntzak 25 mm-ko luzera daukate. Materialak 40000 MPa erakusten ditu trakzio moduluan eta 350
MPa baino gehiago trakzio erresistentzian. Flexio propietateen kasuan, 28500 MPa-tik gorako
modulua, eta 450 MPa-tik gorako indarra ditu.
2.2. Laginen prestakuntza
C-SMC konpresioz moldekatu da 300x400x4 mm3 plaketan Engel Insert Single v200 prentsa
hidraulikoa erabiliz. Konpresio prozesuan, abiadura 1 mm/s-koa izan da eta moldearen tenperatura
145 ºC-koa. Epoxi erretxina ontzeko, plakak moldean eduki dira 5 minutuz 145 ºC-tara. Moldaketan
materialaren fluxua minimizatzeko, zuntzaren orientazioa saihesteko asmoz, materialaren kargak
moldearen azalaren % 80 okupatu du.
3 puntutako flexio testentzako laginen dimentsioak 80x15x4 mm3-koak dira, ISO14125 norma
dion bezala11.
2.3. Zaharkuntza hidrotermikoa
Zaharkuntza hidrotermikoa egiteko Mermmert CTC256 ganbara klimatikoa erabili da 90 ºC-tara
eta % 90-ko hezetasun erlatibora. Kasu honetan, aurretik garatutako ikerkuntza lan batean baino
kondizio bortitzagoak erabiltzea erabaki dira, non zaharkuntza prozesua 80 ºC eta % 65 hezetasun
erlatiboarekin egin zen5. Hau egin baino lehen, lagin guztiak hezetasunik ez zutela ziurtatzeko, labe
batean sartu egin ziren 100 ºC-tara 72 orduz, eta masa erregistratu zen. Xurgatutako hezetasuna
jakiteko, bi egunetik behin pisatuko neurketak egin dira 10-4 g-ko doitasuna duen pisuarekin. Laginei
jarraian egindako 3 pisu neurketetan % 0,01-ko ezberdintasuna baino gutxiago erakusten badute,
hezetasun orekara heldu direla kontsideratu da.
2.4. Karakterizazio mekanikoa
Lehor eta hezetasun kondizioetan dauden laginei 3 puntutako flexio testak egin zaizkie ISO 14125
norma jarraituz, 2 mm/min-ko abiadura erabiliz. Horretarako MTS Insight Universal Testing makina
(100 kN) erabili da laborategi kondizio kontrolatuetan (23 ºC eta % 50 hezetasun erlatiboa). Laginak
ganbara klimatikotik ateratzerakoan, pisu neurketetan bezala, ordu bat hutsi dira laborategi
kondiziotan estabilizatzeko asmoz. Hasieran, saiakera mekanikoak bi egunetik behin egin dira
hezetasuna orekara heldu arte. Behin oreka balioa lortuta, azken saiakera 7 eguneko tartearekin egin
da. Kondizio bakoitzeko 10 lagin saiatu dira.
2.5. Analisi dinamiko mekanikoa
Analisi mekaniko dinamikoa 3 puntuko flexio moduan egin da Metravib 300+ makina batean.
Testak lagin lehorretan eta zahartuetan egin dira. Probak 30 ºC-tik 200 ºC-ra bitarteko tenperaturan
egin dira, 2 ºC/min-ko abiaduran. Erabilitako anplitudea % 0,08koa izan da materialaren eremu
biskoelastiko linealaren barruan probak egiteko. Tentsio oszilazioak 1 Hz-eko maiztasunean aplikatu
dira, 1 N aurrekargapean.
3. Emaitzak eta eztabaida
3.1. Zaharkuntza hidrotermikoa
Laginek xurgatutako hezetasun ehunekoa 1. irudian irudikatzen da eta datu esanguratsuenak 1.
taulan daude. Xurgatutako hezetasun kopurua hurrengo formularekin kalkulatu da.
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𝑀=

𝑀𝑡 − 𝑀0
· 100.
𝑀0

(1)

Non M xurgatutako hezetasunaren ehunekoa da; Mt ganbara klimatikoan t denbora egon diren
laginen masa da eta M0 lagin lehorren masa.

Hezetasun xurgaketa(%)
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denbora (egun)
1. irudia. Laginen pisu aldaketa
1. taula. Zahartze hidrotermikoaren baldintzak eta lortutako hezetasunaren datuak
RH (%)

Tenperatura (ºC)

Denbora (egun)

Mm (%)

90

90

8

2,17

Ikusi daitekeenez hezetasun xurgaketa kopuru handiena lehenengo egunetan ematen da % 1,46ra
heltzen lehenengo egunean eta % 1,97ra hirugarrenean. Zortzi egun pasatzerakoan, % 2,17ko masa
gehikuntzarekin laginen hezetasun xurgaketa orekara heldu da. Aurreko lanarekin konparatuta5, non
material berdinarekin % 1,13ra 9 egunetan heltzen den, kondizio hidrotermiko bortitzagoekin laginek
xurgatutako hezetasun kopurua handiagoa eta azkarragoa dela berretsi daiteke.
3.2. Karakterizazio mekanikoa
Flexio probei dagokienez, 2. irudiak eta 2. Taulak, lortutako balio esperimentalak erakusten
dituzte. Ikusi daitekeenez, emaitzen batez besteko balioak oso antzekoak ematen dituzte bai
lehorrean, bai hezetasun egoeran. Ohikoa den moduan SMC-arekin, lortutako emaitzak dispertsio
nahiko handia daukate beraien artean.
Lehor egoeran testatutako laginak, 36,36 GPa-ko modulua eta 466,95 MPa-ko apurketako tentsioa
izan dute. Aldagai bien kasuan, balioek aldaketa txikiak izan dituztela ikusten da. Hala eta guztiz ere,
barradun grafikoetan ikusgai dagoen dispertsio altua kontutan izanda, moduluak zortzigarren egunean
jasandako % 2,89-ko jaitsiera maximoa eta tentsioak seigarren egunean jasandako % 6,98-ko jaitsiera
maximoa, mesprezagarriak direla kontsideratu da.
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2. irudia. Flexio proben emaitza esperimentalak

2. taula. Flexio proben balio esperimentalak

0. eguna
2. eguna
4. eguna
6. eguna
8. eguna
10. eguna
17. eguna

Flexio modulua
(MPa)

Desbideratzea
(MPa)

Apurketa tentsioa
(MPa)

Desbideratzea
(MPa)

36356,59
36204,32
35167,70
35637,15
35306,26
39469,57
39642,99

5591,04
4759,59
4966,48
4230,8
4211,51
5226,37
3193,22

466,95
453,61
436,99
434,93
452,18
470,05
502,8

86,16
68,38
81,01
74,39
69,78
48,6
49,35

Esan bezala, lagin lehorren eta zahartuen arteko propietate mekanikoetan antzemandako aldaketak
hutsaren parekotzat har daitezke, emaitzen sakabanatze handian oinarrituta. Martullik bere tesian
erakusten duen moduan, SMC materiala defektuekiko sorgorra da. Hala erakutsi zuen zulatutako
SMC laginengan hainbat saiakera mekaniko egin ondoren12. Egileen ustez, hau izan daiteke SMCaren propietate mekanikoek hezetasunaren aurrean propietate mekanikoak mantentzearen arrazoia.
3.3. Analisi mekaniko dinamikoa
Zhou dioenez13, epoxi erretxina hezetasun egoeran mantentzen denean, bi hidrogeno lotura mota
sortzen dira materialak duen esposizio denboraren, tenperaturaren eta hezetasun mailaren arabera. I.
motako loturak eratzen direnean, ur molekulek Van der Waals katearteko indarrak hausten dituzte.
Horri esker, kate-segmentuen mugikortasuna handitu egiten da eta plastifikazio efektuak sortzen dira.
Esposizio tenperaturak eta denbora handitzeak II. motako hidrogeno loturak sortzen dituzte. Kasu
horretan, ur molekulek lotura intramolekular konplexuak sortzen dituzte, epoxi kateko segmentuak
elkartuz. II. motako loturen sorrerak ez dute plastifikazio eraginik erretxinan.
Analisi mekaniko dinamikoa (DMA) tresna, hezetasunak materialen propietate
termomekanikoetan duen eragina aztertzeko erabili da14. Tg balioaren aldaketak erregularki erabiltzen
dira plastifikazioaren eraginez sortutako polimeroaren egituran aldaketak identifikatzeko15. Artikulu
honetan, I. motako hidrogeno-loturen plastifikazio efektuak aztertu dira, eta Tg balioen aldaketa
zehaztu da, espezimen lehorren eta zahartuen artean. Proben emaitzak 3. irudian eta 3. taulan
aurkezten dira.
Laginak zahartzerakoan tan δ eta Tg-aren balioak aldatu egin dira (ikus 3. irudian eta 3. taulan).
Bigarren egunean egindako proban, tan δ balioa ez da aldatu, eta Tg balioa, berriz, 30,61 ºC jaitsi da.
Horrez gain II. motako loturen ondorioz bigarren gailur bat hasten dela ikusi daiteke. Tg-aren
gutxieneko balioa laugarren egunetik aurrera ematen da 76,1 ºC-rekin, eta, hortik aurrera, ia konstante
mantentzen da. Halaber, tan δ-ren balioa handitzen doa 0,338-tik 0,394 balioraino eta bigarren
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eguneko lorturiko emaitzarekin konparatuta bigarren gailurra era nabarmenean handitu dela esan
daiteke. Gertatutako aldaketak, I. motatako hidrogeno loturek eragindako plastifikazio efektuagatik
izan dira.
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0,3

0. eguna

0,25

2. eguna

0,2

4. eguna

0,15

6. eguna

0,1

17. eguna

0,05
0
0

50

100

150
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3. irudia. Analisi mekaniko dinamikoko egoera ezberdineko emaitza esperimentalak

3. taula. Analisi mekaniko dinamikoaren balio esperimentalak

0. eguna (lehor)
2. eguna
4. eguna
6. eguna
17. eguna

Tg (ºC)
119,83
89,22
76,10

tan δ
0,338
0,334
0,365

74,47
75,35

0,394
0,359

Tan δ

Hurrengo grafikan (ikus 4. irudia), lagin lehor eta 17 egun ganbara klimatikoan egon eta gero
lehortutako lagin baten arteko DMA bidezko konparazioa ikusi daiteke. Lehortutako lagina, lagin
lehorraren ia balio berdinetara itzultzen dela ikusi daiteke. Honek adierazten du laginek jasandako
plastifikazioa efektu itzulgarria dela.
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4. irudia. Analisi mekaniko dinamikoko emaitza esperimentalak lehor egoeran
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4. Ondorioak
Artikulu honetan, epoxian oinarritutako C-SMC material bati zahartze hidrotermikoak propietate
termomekanikoetan sortzen dizkion eraginak aztertu dira. Laginak % 90 hezetasun erlatiboa eta 90
ºC-ko tenperaturan egon dira ganbera klimatiko baten barruan, eta 8 izan behar ditu orekako
hezetasun xurgaketa lortu arte, pisua % 2,17 handituz.
Epoxi C-SMC egituran ur molekulak egoteak eragin nabarmena izan du beiraren trantsizio
tenperaturaren balioan. DMA-n egindako probek 45 ºC-ko desberdintasuna eman dute Tg balioan.
Tan δ kurbek amortiguazio portaeraren hobekuntza erakutsi dute lagin zahartuen kasuan,
plastifikazioaren ondorioz.
Berriz, 3 puntuko flexio proben emaitzek antzeko portaera erakusten dute lagin lehorretan eta
zahartuetan. Emaitza hauek, SMC materialek defektuekiko duten sorgortasuna adierazten dute.
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