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Hitzaurrea

Nire  lanean eta  dagokion esparruan sakondu nahiak  bultzatu  ninduen 2003 
urtean  defendatu  zen  doktore-tesi  honi  ekitera.  Gustuko  dudan  eremuan 
ikertzea  izan  da,  une  oro,  gidatu  nauen  motibazioa.  Materialen  eta  beren 
ezaugarrien inguruko lana maite nuen orduan eta baita gaur egun ere; doktore-
tesia  grina  hori  berrestera  etorri  zen  eta,  esan  gabe  doa,  ordura  arte,  lan 
honetan abiatu nintzen arte, nuen oinarri teoriko eta enpirikoa zinez sendotzera.

Eta  orain,  2012ko  talaiatik,  egindako  lana  aztertzen  dudanean,  une  gozoak 
baino  ez  ditut  oroitzen.  Donostian  emandako  lanaldi  eta  momentu  ederrak, 
bertan  ezagututako  jendea,  datozkit  gogora.  Eta,  denen  artean,  Iñaki 
Mondragonen  itzala  eta  prestasuna  gailentzen  zait,  haren  aholku  zuzenak, 
adiskidetasunezko maisutasuna eta maisutasunezko adiskidantza.  Bihoakizu, 
Iñaki, eskaintza xume honekin, lagun honen esker on eta indarra. 

Baina, ez da aski norberaren guraria halako lan baten arrakasta ziurtatzeko. 
Nire  kasuan,  areago.  Lankideen  eta  gertukoen  laguntza  eta  sakrifizioa 
ezinbestekoa izan dut "tesialdian". Harro aldarrikatu beharra dut nire lanaren 
bestelako  ondorioa  ere,  alegia,  lan  bati  gaina  hartzen  zaiola  ingurukoen 
babesari esker, hori dela behin eta berriz aurrera egiteko energia-iturria. Babes 
hori nahitaezko baldintza izan zait lanaren garapenerako. 

Ezingo dut aipatu gabe utzi, bestalde, lanari datxezkion aplikazio praktikoak eta 
industrializazio-arloan  ekar  ditzaketen  hedapenak  akuilu  eta  pizgarri  gertatu 
zaizkidala bidean, lur emankorrak jorratzen niharduela jakinik. Gaur egun ere, ia 
hamarkada bat geroago, konpositeen munduan lanean jarraitzen dut, pultrusioa 
helburu duen proiektu batean; gustura asko ari naiz lanean. 

Mariasun Sarrionandia, 2012
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1. SARRERA 

1.1 Material konpositeak. Material berriak 

Material konposite bezala ulertzen dena zera da, osagai bat baino gehiagoz eratua egonik, bukaerako 

ezaugarriak, elkartzen diren osagai isolatuenak baino hobeak dituena. 

Dena den, lan honetan aztertu diren materialak gehiago zehazteko beste zerbait ere aipatu behar da. 

Aurreko definizioaz gain, esan beharra dago material konpositea gizakiak sortzen duela, osagai 

desberdinak erabiliz, horrela naturan agertzen diren material konpositeak definizio honetatik kanpo 

geratuko lirateke. 

Aipatutako material konpositeak gutxienez bi osagaiz eratuta daude. Bata jarraia dena, matrizea edo 

erretxina, eta bestea, jarraia ez dena, zuntza. Erretxinaren bete beharra zurruntasuna lortzea, zuntza 

babestea eta kanpo solizitazioak zuntzari transmititzea da. Zuntzak, bestalde, material konpositearen 

indargarria izanik, bere ezaugarri mekaniko nagusienak (erresistentzia, zurruntasuna eta gogortasuna) 

zehazten ditu. Osagai hauek, material konpositearen bi fase desberdin dira, baina badago garrantzitsua 

den 3. fase bat, aurreko bien faseartea, zeinek azken produktuaren ezaugarrietan eragin handia duen. 

Zuntzen artean erabiliena beira-zuntza da, eta material konpositeak XX. mendekoak diren arren, beira-

zuntza oso zaharra da, egiptoarrek ere ezagutzen zuten. Lehen erretxina sintetikoa 1907. urtean sortu zen, 

eta beste matrizeak XX. mendeko lehen hiru hamarkadetan garatu ziren. Industrialki lehenengo garatu 

zirenak fenolikoak izan ziren, geroago etorri ziren poliesterrak, binilesterrak eta epoxiak. 

Material konpositeak matrizeekin batera garatu ziren. Zuntzak ezagunak izanik, erretxinarekiko itsaspena 

hobetzen zuten gainazal tratamenduak izan ziren garatu zirenak. Ondorioz, lehen material konpositeak 

matrize fenoliko eta poliesterrekin konbinatzen ziren beira-zuntzak ziren eta isolatzaile aplikazioetan, 

elektrikoetan, itsasontzietan eta plaka ondulatuak egiteko erabiltzen ziren. 

Lehen eraldaketa-prozesua eskuzko moldeaketa izan zen eta 1930. urtean eraldaketa-prozesu hau erabiliz 

ezaugarri mekaniko onak behar ez zituzten baina forma bereziak, pisu gutxikoak, eta isolatzaile 

elektrikoak ziren hainbat produktu egin ziren. Material hauek altzairua, hormigoia, aluminioa edo zuraren 

alternatibak izaten hasi ziren. 

1940. urtean injekzioa agertu zen. 1951n pultrusioa moduko metodo automatizatuen patenteak agertu 

ziren, nahiz eta produkzioa 1956. urtera arte ez hasi. Lehenengoz orduantxe agertu ziren egiturazko 

material konpositeak, berauek, prozesu honen fidagarritasuna eta lortutako profilen erresistentzia altuak 

direla eta, pisua arintzea eta isolatzaile elektriko izateaz gain ezaugarri mekaniko onak dituzte. 



Uretano-Akrilato erretxina baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri mekanikoetan 

 2 

Pultrusioarekin batera beste eraldaketa batzuk ere agertu ziren eta hasieran aplikazio esparrua sektore 

elektrikoa izan zen. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran automozio sektorean ere erabiltzen 

hasi ziren material konpositeak.  

1960. hamarkadan, Estatu Batuetan, beste zuntz batzuk erabiltzen hasi ziren, hegazkingintza militarrean 

adibidez, karbono, boro eta aramida zuntzak. Momentu horretan oso bereiztuta zeuden bi esparru 

desberdinetan banatzen ziren material konpositeak: batetik, aeronautika esparrua. Esparru honetan 

prestazio altuak eta kontsumo baxuak eskatzen dira, eta orain dela gutxi arte prezioa ez da izan faktore 

mugatzailea, orain garrantzitsua da. Bestetik, difusio handiko esparrua, non prezioa faktore mugatzailea 

den eta eskatzen diren prestakuntzak hain handiak ez diren. 

Gaur egun bi esparru hauen artean, arautegian eta kalitate kontrolean izan ezik ez dago horrenbesteko 

desberdintasunik. Materialei eta prozesuei dagokienez, bi esparru hauetan utzitako tartea betetzen duten 

teknologia berriak sortu dira eta bi esparruen arteko diferentziak nabarmen gutxitu dira. 

1.2 Aztertutako materiala eta prozesua 

Aztertutako materiala Ashland etxeak Modar izenarekin merkaturatzen duen Uretano-Akrilato erretxina 

bat da. Honek erreaktibitate oso altua eta biskositate baxua du; hau dela eta, karga kantitate handiak onar 

ditzake. Erretxina hauek hainbat eraldaketa-prozesu desberdin erabiliz eralda daitezke, baina lan honetan 

erabili den eraldatze-prozesua pultrusioa da.  

Erretxina hauen erreaktibitatea altua denez, tiratze-abiadura handiak (poliesterrekin erabil daitezkeenak 

baino handiagoak) erabil daitezke pultrusioan, eta biskositate baxukoak direnez, profila ateratzeko egin 

behar den tiratze-indarra txikia izateaz gain karga kantitate handiak onartzen dituzte (90 phr-raino1). 

Pultrusioan, Modar erretxinekin2,3 produktibitate altua lor daiteke, eta ateratzen diren profilek, suarekiko 

duten erantzuna, ezaugarri mekanikoak, eta gainazal akabera onak dituzte. Hau dela eta, hainbat proiektu 

desberdinetan erabili dira beira-zuntz errefortzuekin: 

• Channel Tunnel-eko kable euskarrietan4,5 

• Zuntz optikoen tentsio/euskarri hodietan4 

• Parisen lur azpian dagoen Meteor izeneko gida karriletan. Hauek su eta kearekiko Frantziako M1 F1 

araua betetzen dute. Suarekiko erresistentzia hori erretxina 55% aluminio trihidratoarekin kargatuz 

lortu dute4 

• Norvegiako “Troll” proiektuan antimonio trihidratoarekin kargatutako Modar erretxina erabili da4 

• Hego Floridako Unibertsitateko zientzia eraikin berriko laborategietan su eta kearekiko I motako 

Modar erretxina erabili da6 
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• Kanadan, Modar erretxina, erretxina-transferentziazko moldaketa (RTM)-z eraldatuz, bidaiarientzako 

jarlekuak egin dituzte Canadian Via Rail sisteman6 

• Automozio industrian piezak egiteko erabili da7,8, A motako akaberak lortuz 

• Akabera ona eta suarekiko erresistentzia ematen duten gel coat-ak egiteko ere erabili da9 

• Komunetako piezatan eta aplikazio mekanikoetako piezatan10 

Eraldaketa-prozesurako pultrusioa aukeratu da, lortzen diren produktuek, zuntz jarrai kantitate handiak 

izanik, ezaugarri mekaniko onak izaten dituztelako, hau da, erresistentzia mekaniko eta zurruntasun 

egokiak, zenbait egiturazko aplikazioetan erabiltzen den altzairua, zein aluminioa, zein zura 

ordezkatzeko.  

Pultrusioz egindako profil batek zura, altzairua eta aluminioarekiko dituen ezaugarriak hurrengoak dira11: 

• Zurezko egiturazko profilak baino eguratsarekiko erresistentzia hobea du. Ez da okertzen ezta 

deskonposatzen ere, ez du zurak behar duen mantenimendua behar eta zomorroek ez diote eragiten. 

Pultrusio profilak zurak baino makurdura-tentsio eta elastikotasun-modulu handiagoa du, dentsitate 

handiagoa du, eta pigmentatu egin daiteke, baina, nahiz eta luzarora merkeagoa izan hasierako kostua 

handiagoa du 

• Karbono altzairuak baino korrosioarekiko erresistentzia hobea du. Pultrusiozko profilean produktu 

kimiko desberdinekiko erresistentzia duten erretxinak aukera daitezkeen heinean, karbono altzairua 

pintatu edo galvanizatu egin behar da. Altzairua baino arinagoa da. Erresistentzia espezifiko handia 

du eta norabide longitudinalean altzairua baino sendoagoa da. Elastikotasun-modulu txikiagoa du. Ez 

eroalea eta irrati uhinekiko gardena da. Pigmentatu egin daiteke nahi diren akaberak lortuz. 

Lehengaien kostua altuagoa izan arren altzairuak baino fabrikazio-prozesu sinpleagoa du, eta 

mantenimendu eta instalazio kostuak baxuagoak dira 

• Aluminio estruitutakoarekin konparatuz, lehenak erresistentzia handiagoa du produktu kimikoen 

gama zabal batentzat. Aluminioa baino arinagoa da eta talka baten ondorioz ez da plastikoki 

deformatzen. Profila bere osotasunean hartuz, aluminioak duen makurdura erresistentziaren 86% du, 

baina, harien norabidean, aluminioak duen erresistentzia baino handiagoa du. Pultrusio profilen 

fabrikazio-prozesua aluminioarena baino sinpleagoa da, nahiz eta erremintak garestiagoak izan 

Pultrusio eraldaketari ikusten zaizkion abantailak eta desabantailak ondorengoak dira12:  

Abantailarik garrantzitsuenak: 

• Oso bizkorra den prozesua da, ondorioz merkea izan daiteke 

• Erretxinaren edukia zehatz kontrola daiteke 
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• Zuntzaren kostua minimizatuta dago, gehiena biltegian dauden bobinetatik hartzen baita 

• Lortutako produktuen ezaugarri mekanikoak oso onak dira zuntza orientatuta eta proportzio handian 

sartzen delako 

• Erretxinaren bustitzeari dagokion gunea estalita egon daiteke eta hegazkorren irteera gutxiagotu egin 

daiteke 

Desabantailen artean: 

• Sekzio konstantea duten profilak lortzen dira 

• Moldea berotzeko kostua handia izan daiteke 

1.3 Lanaren helburuak 

Lan honek bi helburu nagusi izan ditu. Alde batetik, uretano-akrilato erretxina baten ontze-zinetika 

aztertzea eta eredu teoriko bat proposatzea, eta bestetik erretxina honen pultrusio-eraldaketa aztertzea. 

Bigarren helburua gauzatzeko, hainbat aspektu desberdin aztertu dira: 

• Pultrusioan gertatzen den ontzea adierazten duen eredu teoriko bat proposatu, erretxinaren ontze-

zinetikarako proposatutako eredu teorikoko zinetika parametroak erabiliz, eta ontzeari dagokion bero 

teorikoa, eraldaketan zehar profil barnean neurtutakoarekin kontrastatu 

• Molde-tenperaturak eta tiratze-abiadurak erretxinaren ontzean eta tiratze-indarrean duten eragina 

aztertu 

• Era berean, molde-tenperaturak eta tiratze-abiadurak profilaren ezaugarri mekanikoetan duten eragina 

aztertu 

Hau guztia dokumentu honen hurrengo bost kapituluetan deskribatuta dago. Hurrengo kapituluan, hau da, 

bigarrenean, errebisio bibliografiko bat egin da eta bertan erretxinaren ontzeari eta pultrusioari buruzko 

erreferentziak agertzen dira. Hirugarren kapituluan, erabilitako teknika esperimentalak deskribatzen dira. 

Laugarren kapituluan, erretxinaren ontzeari buruzko azterketa desberdinak azaltzen dira, eta ontzeari 

dagokion eredu teorikoa proposatzen da. Bosgarren kapituluan, pultrusio-prozesua dela eta, lan honetan 

garatu den guztia eta lortutako ondorioak deskribatzen dira. Eta seigarren eta azken kapituluan, lan honen 

ondorioak eta aurrerako proposatutako lana aipatzen dira. 
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2. ERREBISIO BIBLIOGRAFIKOA 

2.1 Azterketa zinetikoa 

Lan honetan aztertu den erretxinaren sareatzea, lotura bikoitzek duten erreaktibitateaz baliatuz eman da. 

Bertan, polimero batek dituen lotura bikoitzak eta monomero batek dituenak kopolimerizatuz, erradikal 

askeen kate mekanismo bat jarraituz, gertatu da ontze-prozesua. 

2.1.1 Ontze-erreakzioak 

Sistema hauetan agertzen diren talde erreaktiborik ohikoenak hurrengoak dira: polimero kateen lotura 

bikoitzak, monomeroaren lotura bikoitzak, inhibitzaileak eta hasiarazleak. 

Ontzearen hasieran inhibitzaile kontzentrazioa handia denez, hasiarazleen erradikalekin lehenengo 

erreakzionatzen duten lotura bikoitzak hauenak dira, inhibitzaile kontzentrazioa gutxitu ahala 

polimeroaren lotura bikoitzei eta monomeroaren lotura bikoitzei errazago zaie hasiarazle erradikalekin 

erreakzionatzea, eta aktibitate erradikalarioa polimeroaren lotura batean edo monomeroaren lotura batean 

geratzen da, eta kopolimerizazioak hortik jarraitzen du. Makroerradikal hauek hazten jarraitzen dute 

makroerradikal handiagoak sortuz edo hazkuntza erreakzioa bukatzen dute beste batzuekin konbinatuz.  

Yang et al.1,2ek eta Urban et al.3ek poliester/estireno sistemaren ontzea aztertu dute. Bertan ematen diren 

erreakzioak 2.1 irudian ikus daitezke, agertzen diren erreakzio mota desberdinak a, b, c, d, e eta f 

hizkiekin adierazten direnak izanik. Erreakzio hauek hiru taldetan multzoka daitezke: 

• Poliesterraren lotura bikoitza, poliesterraren lotura bikoitzarekin. Erreakzio hau 2.1 irudiko b eta d 

kasuetan ikusten da 

• Poliesterraren lotura bikoitza, estirenoaren lotura bikoitzarekin. Erreakzio mota hau 2.1 irudiko a, c 

eta e kasuetan ikus daiteke 

• Estirenoaren lotura bikoitza, estirenoaren lotura bikoitzarekin. Erreakzio hau 2.1 irudiko a eta f 

kasuetan ematen da 

Hiru aukera hauetatik garrantzitsuena 2.a da, baina 3. taldean adierazten den erreakzioa kontuan 

hartzekoa da estirenoa poliesterraren lotura bikoitzekiko kantitate estekiometriko handiagoan baitago. 1. 

taldean azaltzen den erreakzio mota zailagoa da poliester kateen mugikortasun zailagatik. Dena dela, 

poliester lotura bikoitzen kontzentrazio lokala estirenoarena baino handiagoa egiten bada erreakzio mota 

honek garrantzia hartzen du toki horretan. 
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2.1 Irudia. Poliester/estireno sistema baten eman daitezkeen erreakzio motak. 

 

Sareatzea, hasiarazlea deskonposatuz erradikal askeak sortu eta hauek, 2.1 irudian ikusten den bezala, 

estirenoaren eta poliesterraren lotura bikoitzekin erreakzio intra zein intermolekularrak emanez burutzen 

da, kate luzeak eratzen direlarik. Erradikalen hazkuntza 2.2 irudian ikus daiteke. Kate hauek “mikrogel” 

izenez ezagutzen diren egitura esferikoak eratzeko joera dute, 2.3 irudian ikusten den bezala, mikrogelak 

poliester kateen sareatze intramolekularra dela eta gertatzen dira. Mikrogelaren barnean geratzen diren 

lotura bikoitzak bertara barreiatzen den estirenoarekin erreakziona dezakete sareatze-maila handituz. 

Honen ondorioz mikrogela metatu egiten da eta honek estirenoaren barnerako barreiapena galarazten du, 

eta mikrogelaren barnean erreakzionatu gabe geratzen diren lotura bikoitzak gertatzen dira. 

 

2.2 Irudia. Erradikal aske baten hazkuntza. 
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2.3 Irudia. Mikrogela. 

 

Sare makroskopikoa eratzen duten partikulen arteko erreakzioa, mikrogelen gainazalean dauden loturen 

artean, zuzenean, edo estirenoa molekula luzatzaile bezala erabiliz gerta daiteke. 

Lucas4ek era honetako sistemen ontze-prozesua 2.4 irudian deskribatu du.  

2.4 irudian lau etapa bereizten dira: 

1. a etapa, non puntu bakoitzak hasiarazle molekula irudikatzen duen, eta eskuin aldean, handituta, 

ikusten dena zera den: estireno molekulen sakabanaketa “=” ikurrekin adierazita eta poliester 

asegabearen kateak, hasiarazle molekula inguratzen dutelarik. 

2. b etapa, non sareatzearen hasiera ikusten den. Bertan hasiarazle batzuk erradikal askeak emanez 

deskonposatzen dira eta poliester kateak beraien artean lotu egiten dituzte, poliester erretxinan 

aberatsak diren bolumen esferikoak lortuz. 

3. c etapan ikusten dena zera da: sistemaren ontzeak bi bide jarrai ditzakeela, mikrogel barneko lotura 

bikoitzak, bertara barreiatu diren estireno molekulekin erreakzionatuz, partikula barneko sareatzea 

handitzen dute, eta bestalde, mikrogelaren gainazalean dauden lotura bikoitzek, inguruan dauden 

estireno molekulekin erreakzionatuz, partikulak beraien artean lotzen dituzte. 

4. Partikulen arteko erreakzio-abiadura, eta partikulen eratze-abiaduraren arabera amaieran lortzen den 

egitura desberdina izan daiteke. Lehena bigarrena baino handiagoa bada, lortzen den egitura d i-n 

ikusten dena da, eta partikulen eratze-abiadura partikulen arteko erreakzio-abiadura baino handiagoa 

bada d ii-n ikusten den egitura da lortzen dena. 
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2.4 Irudia. Ontze-prozesuaren deskribapena. 

 

2.1.2 Polimerizazio-etapak 

Polimerizazioa hiru etapa desberdinetan bana daiteke. Hauek 2.5 irudian ikus daitezke: inhibizio tartea 

(I), hedapen tartea (II) eta barreiapenak mugatzen duen hedapen tartea (III). Erreakzioaren bukaera, 

monomeroa bukatzen denean zein sistema beiratzen denean gerta daiteke.   

I eta II etapak Stevenson6, eta Han et al.7ek deskribatu dituzte. Barreiapenak mugatzen duen hedapena, ez 

da hain ondo ezagutzen. Bertan gertatzen den erreakzio-abiaduraren murrizpena hurrengo arrazoiengatik 

izan daiteke: monomeroen konposaketa aldatu delako eta mikrogelak agertu direlako, baita, erradikalak 
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okluituta gelditzen direlako eta hasiarazlearen eragina gutxitu delako. Honek guztiak bolumen askearen 

murrizketa dakar, polimerizazioa, bertan, barreiaketak mugatzen duelarik. 

 

dQ
/d

t 

t 
 

2.5 Irudia. Ontze-erreakzioaren etapa desberdinak 
tenperatura konstante mantenduz5. 

 

Ondoren ontze-erreakzioaren hasiera, hedapena eta amaiera aztertzen dira. 

2.1.2.1 Hasiera 

Polimero bat lortzeko beharrezkoa da monomeroa bifuntzionala izatea; horrela monomero hau kate luze 

bateko maila bat izango da, aurreko eta osteko mailarekin kobalenteki lotzen delarik. 

Monomeroak behar duen erreakzionatzeko gaitasun hori, egitura kimiko desberdinak izanik lor daiteke: 

• Lotura bikoitz bat 

• Ziklo edo eraztun bat 

• Beraien artean erreakzionatzeko ahalmena duten talde funtzional bi 

Lan honetan, aurrerago aztertuko den erretxinak, ontze-prozesuan molekulen barnean dituen lotura 

bikoitzak erabiliko ditu, beraien artean lotu eta sarea osatzeko. Hau dela eta, ildo honetatik jarraituko da 

azterketa. 

Lotura bikoitza zabaltzearekin ematen den sareatze-erreakzioak adizio-polimerizazioan kate 

erreakzioaren mekanismoa jarraitzen du. Era honetako erreakzioan hiru etapa bereizten dira: hasiera, 

hedapena eta amaiera. Hasierako etapan, erreakzioko espezie aktiboak eratzen dira. Espezie aktibo hauen 
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eraketa erreaktiboen desberdina den beste espezie kimiko baten erasoz ematen bada, berau erreakzioaren 

hasiarazle bezala ezagutzen da. Hedapen etapan espezie aktiboek erreaktiboak gastatzen dituzte, behin eta 

berriz oinarrizko prozesua errepikatuz. Hedapen hau amaierako etapan bukatzen da, hedatzaileak diren 

espezie aktiboek beraien aktibitatea galtzen dutenean. 

Hasiera ondoko eran gauzatzen da, erreaktiboa den espezie kimiko baten monomeroarekiko itsaspenaren 

bidez; honen ondorioz, erreakzionatzeko gaitasun hori monomeroan geratzen da.  

Etapa honetan beharrezkoa den espezie erreaktibo hori lortzeko, erradikal aske bat izango dena, era 

desberdinak izan arren ohikoena hasiarazle bat erabiltzea da. 

Hasiarazle hauek erradikal askeetan erraz banatzen diren konposatu kimikoak dira. Beraien 

deskonposaketa kimikoa era desberdinetan gertarazi daiteke: 

• Beroa erabiliz 

• Erradiazioa edo argia erabiliz 

• Erredukzio-oxidazio erreakzio baten bitartez 

Hiru era hauetatik gehien erabiltzen dena deskonposaketa termikoa da. Horrela deskonposatzen dira 

peroxidoak, hidroperoxidoak, azokonposatuak eta, orokorrean, 25-40 kcal/mol inguruko lotura energia 

duten substantziak. Substantzia hauek homolitikoki apurtuko dira. 

Hasiarazlearen hautaketa erretxinaren eta bere eraldaketa-tenperaturaren araberakoa da; hasiarazleak 

diren konposatu desberdinak tenperatura desberdinetan eta abiadura desberdinekin deskonposatzen 

baitira. 

Behin hasiarazlearen deskonposizioz erradikal askea sortu denean, polimerizazioaren hasiera, erradikal 

hau monomeroari itsastean datza, aktibitate erradikalarioa muturreko karbonoan lekutzen delarik. Mutur 

hau izango da hurrengo monomeroari erasoko diona hedapen etapan. 

Eskema zinetiko sinple batez, etapa honetan gertatzen diren erreakzioak hurrengo eran adieraz daitezke: 

       kd 
I                   2 R•  

           ki 

R• + M                 R−M• 

 
non I hasiarazlea, R• hasiarazle erradikala, M monomeroa, R−M• hazten hasia den katea, kd hasiarazlearen 

deskonposaketaren abiadura-konstantea eta, ki erradikal primarioaren eraketaren abiadura-konstantea 

diren. 
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2.1.2.2 Hedapena 

Hedapen erreakzioa hazten hasia den katean, muturrean duen aktibitate erradikalarioa dela eta, 

monomeroak itsasten joatea da. Hauek banan banan itsasten dira, eta beti ere aktibitate erradikalarioa 

muturrera pasatzen da. 

Itsaspen jarraiak direla eta, kate polimerikoa hazten joango da, bere muturrean kokatzen den zentro 

aktiboa amaierako etapan desaktibatu arte. 

Etapa honetan transferentzia-erreakzioak ere gerta daitezke. Erreakzio hauek hazten dagoen kate 

polimerikoa eta erreakzioa gertatzen deneko tokian dagoen beste substantzia baten artean gertatzen dira. 

Azken substantzia honi transferentzia substantzia deritzo (hasiarazlea, monomeroa, disolbatzailea,...). 

Ondorioz, sistemako erradikal askeen kopuru totala aldatu ez arren, aktibitate erradikalarioa beste espezie 

batek hartzen du, kateek ez dute lortzen berauek gabe lortuko lituzketen luzerak; polimerizazio-maila 

baxuagoak lortzen dira. Transferentzian sortutako espezie erradikalario horrek, hazten zegoen kateak zuen 

antzerako erreaktibitatea badu, polimerizazioak bertatik haziaz jarraitzen du. Baina transferentzian 

sortutako espezie erradikalario horrek, hazten zegoen kateak baino erreaktibitate baxuagoa badu, 

transferentzia-erreakzioak, aurretik aipatutakoaz gain, polimerizazioa mantsotu egingo du.  

Eskema zinetiko sinple bat erabiliz, etapa honetan gertatzen diren erreakzioak hurrengo eran adieraz 

daitezke: 

R−M• + M                   R−M2
• 

    kp   Hedapena 
R−Mx-1

• + M                    R−Mx
• 

  ktra 

B + R−Mx
•                   Px + B•      Transferentzia erreakzioa 

non R−Mx
• hazten dagoen kate polimerikoa, M monomeroa, B transferentzia-substantzia, B• 

transferentzia-substantzia aktiboa, Px bukatu den polimero-katea, kp hedapen erreakzioaren abiadura-

konstantea, eta ktra transferentzia-erreakzioaren abiadura-konstantea diren. 

2.1.2.3 Amaiera 

Aktibitatea galtzen deneko mekanismoak bi dira: dismutazio edo desproportzio mekanismoa eta 

konbinaketa mekanismoa. Bi mekanismoak bi molekula desberdinen talken ondorioz gertatzen dira eta 

aktibitatea duten bi zentro desaktibatzen dira. 

Konbinaketan hazten dauden bi kate polimeriko elkartzen dira handiagoa den bakar bat emateko. Prozesu 

hau aktiboak diren muturretan dauden bi elektroi askeak konbinatuz gertatzen da.  
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Dismutazioa berriz, hidrogeno baten transferentziaz gertatzen da eta, ondorioz, aktibazio-energiarekin 

lotuta dagoen prozesu bat da, bere abiadura tenperaturaren menpe egonik. Mekanismo hau tenperaturak 

altuak direnean garrantzitsuagoa egiten da. Mekanismo honekin bukatzen diren kate polimerikoak, 

hedapenean lortutako polimerizazio-maila izango dute. 

Amaierako etapa bakoitzean, mutur aktiboak dituzten bi kate polimerikok beraien aktibitatea galtzen dute, 

eta mekanismoaren arabera makromolekula inaktibo bat edo bi lortzen dira, eta makromolekula hauen 

polimerizazio-maila zehaztuta geratzen da. 

Etapa honetan gertatzen diren erreakzioak hurrengo eran adieraz daitezke: 

        kt 

R−Mx
• + R−My

•                P  

non R−Mx
• eta R−My

• hazten dauden kate polimerikoak diren, P azken polimerizazio-maila lortu duen 

polimeroa eta kt amaiera erreakzioaren abiadura-konstantea diren.  

2.1.3 Ontze-prozesua aztertzeko baliagarriak diren teknika desberdinak 

Erretxinen ontze-prozesua hainbat teknika desberdin erabiliz aztertu da, baina gehien erabiltzen diren 

teknikak ekorketa diferentzialeko kalorimetria8-21 (DSC) eta espektroskopia infragorria (IR) teknika20-28 

dira. Lehen teknikarekin ontze-prozesu globala azter daiteke eta bigarren teknikarekin konbertsio 

indibidualak ere jarrai daitezke. 

Nahiz eta azterketa termikoarekin jarrai daitekeen ontze-prozesua globala izan, eredu zinetikoak 

proposatzeko baliagarria da. 

O’Neal et al.29ek epoxi/grafito material konposite baten gel-tenperatura aztertu dute hiru teknika 

desberdin erabiliz, DSC, azterketa termomekanikoa (TMA) eta azterketa mekaniko-dinamikoa (DMA), 

eta gel-tenperatura erabilitako teknika eta metodoaren araberakoa dela ondorioztatu dute. 

Eloundou et al.30ek bisfenol A diglizidileter / 1,12-dodekano diamina (DGEBA/4D) sistemen zinetika 

aztertu dute teknika kalorimetrikoak bi era desberdinetan erabiliz (era dinamikoan eta isotermoan), eta 

lortutako kurbak, berdinak izanik, denboran dekalatuak ateratzen dira erreakzioaren hasierako zatian. 

Beste alde batetik Vinh Tung31ek epoxi sistema konplexuen zinetika aztertzerakoan teknika hau 

aipatutako bi era desberdinetan erabili du, eta bi eratan ateratako emaitzak bat datoz. 

Hurbileko espektroskopia infragorria (NIR) zein tarteko IR espektroek molekulen lotura kimikoen 

informazioa ematen dute. NIRaren sentsibilitatea N-H, O-H eta C-H loturekiko ona da, baina oso eskasa 

anhidrido, eter eta ester taldeentzako32. Epoxi/gogortzaile sistemen ontze-prozesua aztertzeko bi IR hauek 

konbinatu behar dira. 
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Sanchez et al.20ek, Hexcel 8552 erretxinaren polimerizazio-erreakzioa jarraitu dute NIR espektroskopia 

erabiliz. Epoxi taldeari dagokion bandaren eboluzioa jarraitu dute, era honetan, polimerizazio-erreakzioa 

90% konbertsioa izan arte jarrai daitekeela ikusi dute. Eta teknika hau DSC-z balioztatu dute. 

Lachenal et al.28ek DGEBA/Triamina sistemen ontze-prozesuak aztertu dituzte hiru teknika desberdinak 

jarraituz, DSC, NIR eta tamainaren arabera bereizteko kromatografia (SEC), eta lortutako emaitzak 

bateratsuak dira. Bestalde, bisfenol A diglizidileter / diaminodifenil sulfona (DGEBA/DDS) 

sistemarentzat lortutako emaitzak DSC eta NIR teknikak erabiliz33 nahiko desberdinak dira. 

NIR espektroskopia konpositeen prozesu industrialetan ohiko teknika34 bezala erabil daiteke, 

polimerizazio prozesua jarraitzeko. 

Poisson et al.35ek epoxi sistema baten, bisfenol A diglizidileter / dizianodiamida / azeleratzaile bezala 

erabiltzen den ordezkatutako urea bat (DGEBA/DDA/Uron), konbertsio-maila aztertu dute eta lortutako 

emaitza oso desberdina izan da erabilitako teknikaren arabera; emaitza bateratsuenak eman dituzten 

teknikak SEC eta NIR teknikak izan dira, berauek balorazio kimikoarekin ere bat etorriaz. Lachenal et 

al.36ek epoxi erretxina sistemen ontze-prozesua teknika desberdinak erabiliz aztertu dute, eta beraien 

lanetik ondorioztatutakoa hurrengoa da: gelifikazioa eta beiratzea neurketa erreologikoetan oinarritzen 

diren teknikak erabiliz ondo jarrai daitezkeela, eta azterketa mekaniko-dinamikoak analisi hau zabal 

dezakeela guztiz ondutako materialentzat. DMArekin ontze-prozesuaren azken etapa karakteriza daiteke, 

etapa honetan aldaketa kimiko ahul batzuei propietate termomekanikoen aldaketa handiak dagozkielako. 

Infragorri espektroskopiak erabilera zabala du gaur egun, espezie kimiko bakoitzaren jarraipen 

independentea egiterakoan, bai kualitatiboki zein kuantitatiboki. Aplikazio industrialetan: injekzio eta 

erreakzio bidezko moldaketa (RIM), RTM, konpresio moldeaketan,...) erretxinaren ontze-prozesua 

jarraitzeko zuntz optikoa erabiltzen da. 

Yousefi et al.37ek erretxina termogogorgarrien ontze-erreakzioen zinetiken azterketa bat egin dute. 

Erretxina baten ontze-prozesua jarraitzeko bi metodo erabil daitezke:  

1.- Erreakzioan sortzen edo desagertzen diren talde erreaktiboen kontzentrazioen aldaketak 

erakusten dituzten metodoak erabiliz. Hau da, analisi kimikoak, IR eta ultramore (UV) 

espektroskopia. 

2.- Laginaren propietate fisiko mekanikoengan sare eraketak duen eraginean oinarritzen diren 

metodoak. Hau da, DSC, analisi termiko diferentziala (DTA), erreologia neurketak38, eta bolumen 

aldaketa neurketak39. 

Lem et al.40ek DTA eta DSC teknikak konparatu dituzte eta DTAren erabilera ontze-zinetikaren 

informazio kuantitatiboa lortzeko nahiko mugatua dela ondorioztatu dute, aztertzen den laginaren barnean 

tenperatura ez delako uniformea neurketan zehar. Teknika honen beste eragozpen bat aztertutako 

tenperatura tarte guztian bero-ahalmena eta bero-transferentzia koefizientea konstante mantentzen direla 
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suposatzea da. Erretxina termogogorgarrien propietate termikoak tenperatura eta ontze-mailaren 

araberakoak direnez gero, DTA teknikaz neurtutako bero eboluzioaren balioa erlatiboa da. Bestalde DSC 

teknika fidagarriagoa da, bertan bero eboluzioaren abiadura neurtzen baita.  

De la Caba et al.41ek poliester erretxina komertzial baten zinetika aztertu dute, bai DSC teknika bai 

Fourier-en transformatu bidezko espektroskopia infragorria (FTIR) teknika erabiliz. DSCz lortutako 

konbertsio profilak, metodo desberdinak erabiliz42-45, aztertu dituzte konbertsio totala ateratzeko, eta 

lortutako emaitzak nahiko bateratuak dira eta datu hauekin ateratako eredu zinetikoa bat dator datu 

esperimentalekin. FTIR teknikarekin sistemak dituen poliesterraren lotura bikoitzak eta estirenoaren 

lotura bikoitzen konbertsioak lortu dira, eta DSCz ateratako konbertsio totala FTIRez poliesterraren zein 

estirenoaren C=C loturen konbertsioen tartean dago. 

2.1.4 Eredu zinetikoa 

Eredu zinetiko desberdinen azterketak bi kategoria desberdinetan sailka daitezke: eredu 

fenomenologikoak eta eredu mekanistikoak. 

Eredu fenomenologikoak erlatiboki sinplea den abiadura ekuazio bat erabiltzen du erreakzio-abiadura 

adierazterakoan, erreakzio-abiaduran parte hartzen duten espezie kimiko desberdinekin gertatzen dena 

zehazki jakin gabe. Bestalde, eredu mekanistikoak erreakzioan parte hartzen duten espezie erreaktiboen 

balantzeak jarraituz ateratzen dira. Nahiz eta eredu mekanistikoak interpretazio eta aurresate hobea 

eskaini, ontze erreakzioen konplexitatea dela eta, sarri askotan berau ez da posible izaten, gainera, 

parametro zinetiko gehiagoren beharra izaten du. Hau dela eta, ontze-prozesuen azterketa, gehienetan, 

eredu fenomenologikoak jarraituz egiten da. 

2.1.4.1 Eredu fenomenologikoak 

Nahiz eta aldi berean gertatzen diren hainbat erreakzio izan ontze-prozesuan, ontze-prozesu guztia 

erreakzio bakar batekin adierazten duten eredu sinple batzuk garatu dira. Eredurik sinpleena, n mailako 

abiadura ekuazio sinple batez, (2.1) ekuazioaz, adierazten da. 

( )nxk
dt
dx

−= 1  (2.1)

non dx/dt konbertsio-abiadura, n erreakzio-maila, eta k tenperaturaren araberakoa den Arrhenius-en 

konstantea diren. 

( )RTEkk ao /exp −=  (2.2)

non Ko ontze-erreakzioaren maiztasun-faktorea, Ea aktibazio-energia, R gasen konstante unibertsala eta T 

tenperatura diren. 
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Lan batzuek46-51 eredu honen eraginkortasuna erakutsi dute. Dena den, n mailako ekuazio batek ezin du 

erreakzio osoaren jarraipena deskribatu, ontze-prozesuan zehar aldi berean ematen diren hainbat erreakzio 

gertatzen baitira. Erreakzio isotermo baten, (2.1) ekuazioak erreakzio-abiadura maximoa t = 0 denean 

gertatzen dela aurresaten du eta hau ez da gertatzen ontze-prozesu autokatalitiko baten. Beste alde batetik, 

ontze-erreakzioak aurrera egiten duen heinean hainbat gertakizun suertatzen dira (fase banaketa, 

gelifikazioa, beiratzea,...), zeintzuk ontze-zinetika gehiago konplikatzen duten. 

Kamal et al.52,53ek poliester asegabeen eta epoxi erretxinen ontze-zinetikak ondo adierazten duten 

ekuazioa idatzi zuten, (2.3) ekuazioa. 

( ) ( )nm xxkk
dt
dx

−+= 121  (2.3)

non k1 eta k2 tenperaturaren menpe dauden abiadura-konstanteak diren eta m eta n tenperaturaren 

menpekotasunik ez duten konstanteak. Ekuazio hau, emaitza onak emanez, hainbat aldiz54-56 erabili da 

erretxina termogogorgarrien ontze-prozesua adierazteko. 

(2.3) ekuazioko x ontze-maila erlatiboa (2.4) ekuazioak adierazten duen eran definitu da, 

)(
)(

isoT

isot

TH
TH

x
Δ
Δ

=  (2.4)

non ΔHt(Tiso) erreakzioaren hasieratik emandako t denbora batera arte, isotermoki sortutako bero 

kantitatea den eta ΔHT(Tiso) isotermoki sortutako bero kantitate totala. 

Ontze-sistema autokatalitiko baten bero eboluzioaren abiadura maximoa konbertsioaren 30–40% 

gertatzen denean ematen da57. 

Orokorrean, material termogogorgarriek, konbertsio osoa lortu aurretik, erreakzioa geldiarazten duen 

beiratze-fenomenoa erakusten dute. Beiratzea, sistemaren beira-trantsizio tenperatura ontze-tenperaturara 

heltzen denean gertatzen da. Ondorioz, talde erreaktiboen mugikortasuna galarazita dago, eta ontze-

mekanismoa barreiapenaz kontrolatzen den etapara aldatzen da57. Hau dela eta, esperimentalean ateratako 

konbertsioa eta konbertsio-abiadura (2.3) ekuazioarekin ateratakoak baino baxuagoak izan behar dira. 

(2.3) ekuazio honek, zerotik hasi eta bukaerarainoko erreakzio tarte osoan, erreakzio-abiadura ez du ondo 

adierazten, erreakzioa konbertsio totala lortu aurretik (x=1) bukatzen baita. Arazo hau konpontzeko 

konbertsioa (2.5) ekuazioak adierazten du. 

osoaH
Hx

Δ
Δ

=  (2.5)

non ΔHosoa tenperaturaren eragina bere baitan hartzen duen bero totala den. 
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2.1.4.2 Kargen eragina ontze-erreakzioaren zinetikan 

Hainbat karga desberdin erabiltzen dira orokorrean erretxinarekin batera, beraien bete beharra desberdina 

izanik: uzkurdura gutxitu, gogortasuna eta modulua handitu, bero zurgatzaile bezala ere jokatzen dute 

piku exotermikoa jaitsiz. Badaude hainbat lan58-63 zeintzuk erretxina termogogorgarrien ontze-prozesuan 

kargak duten eragina aztertu duten. 

Ryan et al.58ek epoxi erretxinen ontze-prozesuan kargak duten eragina aztertu dute, eta (2.6) ekuazioa 

definitu dute ontze-abiadura kalkulatzeko. 

( ) ( )nm
xxkk

dt
dx

−+= 1*
2

*
1  (2.6)

non k1
* eta k2

* karga kantitatearen araberakoak diren abiadura-konstanteak diren. Beraiek ateratako beste 

ondorio bat, karga motak eta kantitateak erreakzio-mailan eraginik ez duela baieztatzea ere izan da. 

Kubotak59 ondorioztatu zuena zera da, karga kantitate handi batek ontze-sistemaren bai konduktibitate 

termikoa bai biskositatea handitu egiten duela. Bestalde, bolumen unitateko erreaktiboak diren lotura 

bikoitzen kontzentrazioa gutxitu egiten da. Lehen bi faktoreak ontze-erreakzioaren aldekoak diren artean, 

azken honek eragin desegokia du. Karga kantitatea handitzen den heinean ontze-prozesua tenperatura 

baxuagoan hasten da eta ontze-bero totala karga kantitatearekin gutxitzen da. 

Lucas et al.63ek estireno/poliester sistemaren ontze-prozesua aztertu dute karga bezala CaCO3 erabiliz eta 

kargaren ondorioz indukzio-denbora gutxitu egiten dela ikusi dute. Hau, kargan aberatsa den fasean bai 

inhibitzaileen zein disolbatutako oxigenoaren adsortzioagatik dela adierazi dute. 

McGee61k, bere lanetik ondorioztatu duena zera da: poliester sistema baten gel-denbora handitu egiten 

dela beira kantitatea handitzen denean. 

Ng et al.10ek kaolinita buztina eta beira-zuntzaren eragina poliester erretxina baten ontze-prozesuan 

aztertu dute, eta esan dutena hurrengoa da: erretxina masa unitateko erreakzio-bero totala konstante 

mantentzen dela, gehitutako karga kantitatearekiko menpekotasunik izan gabe, eta karga izateak ez duela 

eraginik piku-tenperaturan. Gehiago oraindik, kaolinita buztinaren eransketak zein beira-zuntzaren 

gehitzeak ontze-erreakzioaren progresioan duen eragina oso txikia dela. Emaitza hauek hasiarazle bezala 

tenperatura altuetan aktibatzen diren peroxidoak erabiliz lortu dira. Bestalde, frogatuta dago64 poliester 

erretxinen giro tenperaturako ontze-erreakzioetan kargek zein beirak inhibitzaile efektua dutela. 

2.2 Pultrusioa 

Pultrusioa, zuntzez indartutako plastikoen eraldaketa prozesu jarraia da, prozesu honek sekzio konstantea 

duten profilak lortzeko balio du.  
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Pultrusio hitza, material konpositeetan tiratzearekin, eta tiratuz forma ematearekin erlazionatuta dauden 

prozesuak izendatzeko asmatu zen. 

Pultrusio-prozesua, erretxinan busti ondoren preforma batzuk zeharkatuz berotuta dagoen molde batetik 

pasatzen diren hari batzuetatik tiratzean datza. Preformatik pasatzean hariak bideratu egiten dira eta 

sobera duten erretxina bertan uzten dute. Molde barnean erretxina gogortu egiten da moldeak duen itxura 

hartuz eta bertatik ateratzerakoan guztiz zurruna den profila izango da. 

Era honetan lortutako profilek beira-portzentaje altua dutenez propietate mekaniko oso onak dituzte eta 

metalekin lehia dezakete65, 2.1 taulan ikusten denez. 

 

 
Poliester erretxina 75% 

norabide bakarreko beirarekin 
(harien norabidean) 

Altzairua Aluminioa 

σ (MPa) > 600 330-500 200-400 

E (MPa)103 > 35 210 70 

ρ (g/cm3) 2 7,8 2,7 

2.1 Taula. Material desberdinen ezaugarriak. 

 

non σ erresistentzia mekanikoa, E elastikotasun-modulua eta ρ dentsitatea diren.  

Eraldaketa-prozesu honen ezaugarririk aipagarrienak honakoak dira: 

• Prozesu jarraia da 

• Produktibitate altua du eta prozesu-kostu baxua 

• Sekzio, sinple edo konplexuko, baina konstanteko profilak lortzen dira 

• Lortutako profilak, orokorrean, ez du bukaerako eragiketarik behar 

• Profilen norabide longitudinalean propietate mekaniko oso onak lortzen dira 

• Termoplastikoak ere erabil daitezke 

2.2.1 Pultrusio-merkatua 

Pultrusioak 50 urte beteak ditu. 1960.eko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetan (USAn) gutxi 

gorabehera 20 enpresek erabiltzen zuten eraldatze sistema hau eta gutxi gorabehera 4.5 bat tona material 
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konposite eraldatu zuten66. Gaur egun europar merkatua 150 miloi eurotan dago, eta iparamerikarrak 

gutxi gorabehera hirukoiztu egiten du67. 

Pultrusio eraldaketari dagokion sektoreak hazkuntza nabarmena izan du68-71, eta pultrusio-profilen 

esparrua oso zabala eta ugaria da: industria kimikoa, industria elektrikoa, nekazaritza, kirola, autogintza, 

untzigintza, eraikuntza, ... .  

Eraikuntza da aplikazio aukerarik gehien duen merkatuetariko bat72; printzipioz, metalez egiten den 

edozein egitura beira-zuntzezko profilekin ere egin daiteke. Aurkitzen den zailtasunik handiena profilen 

estandarizazio eza da, eta ezin da, metaletan bezala, propietate bateraturik duen taularik eman. Arazo hau 

konpondu nahian, European Pultrusion Technology Association (EPTA) dihardu, pultrusioz eraldatutako 

profilek bere baitan hartzen dituen araudia garatzen aritu izan da, eta jadanik arau batzuk argitaratuta 

daude67. 

Gaur egun, Espainian, arlo honetan, gehien erabiltzen den aplikazioa zaharberrikuntza da. 

Ingeniaritza zibilean eta eraikuntza industrialean ere egituren korrosioa dela eta material hauen erabilera 

zabaltzen hasia da73-79. Zubigintzan ere erabili izan dira80-84. Leihoen markoak ere pultrusioz egin dira85,86. 

Teilatugintzan ere erabili ohi da87. Eta baita transmisio-dorreen eraikuntzan ere88. 

Autogintzan ere karrozeriaren zatietan erabiltzen hasiak dira pultrusio-profilak, adibidez kamioi 

hozkailuen alboko errefortzuetan eta errefortzu angeluarretan. Garraiorako erabiltzen diren kamioien 

kaxetan edo atoietan89 ere aplika daitezke beraien pisua nabarmen gutxitzen delarik. Seguritate sistema 

pasiboetan ere erabiltzen dira90. 

Gan et al.74ek pultrusioz egindako gaineztadura profilen hainbat sekzio diseinatu eta ebaluatu dituzte. 

Lodiera jakin bat duten konpositezko gaineztadura paneletan kritikoa da aplika dakiokeen tentsio lokala 

eta honek sortzen duen bihurdura. Hau dela eta, hainbat sekzio desberdin aztertu dituzte elementu finituen 

analisia erabiliz. 

Fanucci et al.76ek pultrusioak, konpositezko egitura handiak egiteko duen ahalmena aztertu dute, 9-19 m-

ko zabalera eta 1-2 m-ko lodiera duten profilak lortuz. Profil hauen erabilera desberdina izan daiteke, 

militarren babesleku higigarriak egiteko, kaiak eta ontziralekuak egiteko, errepideetako babes heziak 

egiteko... Eraldaketa honen kostua beste batzuekin konparatu ondoren, kosturik txikiena duena dela 

ondorioztatu dute.  

Radford et al.77ek zahartutako zurezko habeen ezaugarri mekanikoen gutxitzea pultrusioz egindako 

profilak erabiliz konpondu dute. Konponketak, gaizki zeuden habeetan, ebakidura ezaugarrien galera 

zuzentzeko, beira zuntzez egindako profilak, kaltetutako guneetan azpi aldetik gora sartuz egin dituzte. 

Profila habe barnean itsasgarriekin sartu dute, eta honek, indartzeko sartutako zura itsasteaz gain inguruko 
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pitzadurak betetzen ditu habea oraindik gehiago sendotuz. Horrela berriztutako habeek makurdura 

ezaugarriak eta haustura tentsioa sendo berreskuratzen dituzte. 

Youjian78ek pultrusioz egindako profilak, egiturazko aplikazioetan, geroz eta gehiago erabiltzen direla 

eta, beraien loturak aztertu dituzte, hauek diseinuan duten garrantziaz ohartuz. Lan honetan geometriak 

eta karga baldintzak pultrusio profilen loturen indarrean eta haustura eran duten eragina aztertu da. 

Aztertutako geometria parametroak probetaren zabalera, bukaera arte dagoen distantzia eta zuloaren 

diametroa dira, eta baita karga baldintzak ere, trakzioa eta konpresioa.  

Sobrino et al.80ek, pultrusioz beira-zuntzez indartutako plastikoekin, oinezkoentzako zubi bat diseinatu 

dute. Hiru dimentsiotako habe eredua erabili dute egiturazko azterketa dinamikoa eta estatikoa egiteko, 

eta ateratako emaitzak hurrengoak dira: harien norabidean lortutako tentsioa 240 MPa da eta  zeharkako 

norabidean lortutakoa 50 eta 70 MPa artean dago. 

Cassity et al.81ek beiraz indartutako polimeroen konpositeak gogorrak iraunkorrak eta, tentsio/masa 

erlazio handikoak dira, eta beraien fabrikazio prozesuak automatikoak dira. Hau dela eta irtenbide 

aproposa direla diote zubien estaldurak konpondu eta berriak egiteko. Moldeatutako hormigoiz egindako 

estaldurak baino 80% gutxiago pisatzen dute, bizkor eraikitzen dira, eta beraien biziraupena bi edo hiru 

aldiz handiagoa da. Lan honetan, zubien egituren berriztapenerako, beiraz indartutako polimeroen 

erabilera garatu eta egiaztatu da. Proiektu honen helburua Ohion jarri den erakusle zubi baten diseinu 

irizpideak, diseinua eta eraikuntza garatzea izan da. Lan honen erronka altzairuzko habeei lotzen diren 

estaldura sistema garatzea izan da. 

Bradberry82k hormigoizko zubien zahartzapenaren arrazoirik garrantzitsuena indargarri metalikoen 

korrosioa dela eta, metalikoak ez diren zuntzez indartutako polimeroz egindako habeak proposatzen ditu 

irtenbidetzat. Material hauen ezaugarri bezala ondorengoak aipatzen ditu: inertzia elektrokimikoa, 

trakzio-tentsio handia, pisu baxua, eta elastikotasun-modulu baxua. 

Andreu et al.84ek Bartzelonan, UPCko kanpusa bi zatitan banatzen duen autopista gainetik zeharkatzeko 

oinezkoentzako zubi baten bideragarritasuna aztertu dute. Ibilgailuen trafikoarentzako egindako lehen 

egiturazko eraikuntza 1981-koa da, eta Ginzin, Bulgarian kokatuta dago; erraz garraiatzen den zubi 

militar arina da. Danimarkan, 1997an, oinezkoentzat eta tona baxuko ibilgailuentzat, 40 m-ko luzera eta 3 

m-ko zabalera duen zubi bat inauguratu zen. 

Verhaeghe89ek, lan honetan, konpositezko trailer bat nola egin eta aztertu daitekeen azaltzen du. Osagai 

desberdinak egiteko erabili diren prozesuak pultrusioa, konpresio-eraldaketa, eta zuntzen karabilkaketa 

dira. 

Schaefer et al.91ek, hegazkinen osagaiak, kostu baxuko eraldaketa prozesuak erabiliz, zuntzez indartutako 

polimeroz egitea aztertu dute. Aztertu dituzten prozesuak zuntz preformak erabiltzen dituen RTMa eta 
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pultrusioa izan dira. Eraldaketa eta lehengaien kostua ere aztertu dituzte. Bi prozesu hauetatik kosturik 

baxuena duena pultrusioa dela ondorioztatu dute. 

Pultrusioa aproposa da zutoigintzarako92 Micronesian, egurats tropikalak zura bizkor hondatzen duenez, 

hainbat zutoi beira-zuntzez egindako zutoiz ordezkatu dituzte, gainera beira-zuntzak duen elastikotasun-

modulua egokia da bertan gertatzen diren haizerauntsi eta zikloiak jasateko. USAn ere irispide zaila duten 

tokietan dauden zutoiak ordezkatzea dago pentsatua, eta urteko 150000 zutoi ordezkatuko direlakoan 

daude. 

Washinton-go parke nazional olinpikoan, oinezkoentzako 24 m-ko zubia jartzean, oso garrantzitsua zen 

zubi horren instalazioa modu errazean egitea, eta beira-zuntzezko zubia aukeratu zen. Itsasbazterreko 

ezpondak eta defentsa habeak egiteko ere beira-zuntzez egindako profilak erabiltzen dira. Ziurtasun 

abantailak direla eta eskaileretan ere erabiltzen dira93. 

Hona, merkaturatu diren edo garapenean dauden pieza batzuen adibideak94: 

• Poliester/beira-zuntza erabiliz pultrusioz egindako profilekin egindako armadurak, gehien bat USAn 

• Leihoetako profilak gehien bat USAn eta Canadan 

• Zutabeak eraikitzeko hormigoiz betetzen diren pultruitutako profil eta hodiak, enkofratuak 

• Pultrusioz egindako kableen bideak 

• Pultrusio-profilez egindako sareak. 

• Obretan jartzen diren pultrusio-profilez egindako ziurtasun barandak. 

• Poliester eta E beira, roving-mat jarraia eran, (120 m-ko luzerako) oinezkoentzako zubiak. 

• Mancha-ko tunelaren kableen pasoak suaren kontrako erretxina akriliko erabiliz, pultrusio-profilez 

eginda daude 

• Hondartzetan eta zabortegietan, kamioekin zirkulazioa posible izan dadin, pultrusiozko profilez 

egindako sareak erabiltzen dira 

• Gasolineretako teilatutxoetan poliester eta 40%-ko beira-zuntzez egindako pultrusio-profilak 

erabiltzen dira 

2.2.2  Pultrusio-makina 

Nahiz eta pultrusio-makina batzuk 1950. urtearen lehen zatian lanean ibili, lehen patentea 1951. urtekoa 

da66. Hasieran erabili zen tiratze-sistema ez-jarraia zen, makinak etxean egiten ziren eta ateratako profilak 

hagak ziren. 50.eko hamarkadaren bigarren zatian tiratze-sistema jarraiko makinak garatu ziren eta 
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eraldatzen ziren profilak konplexuagoak ziren. Gaur egungo makinek kontrol hobeak93,95 eta askoz ere 

erabilera zabalagoa dute96. 

Pultrusio-makina batek honako atalak ditu97: 

Zuntza biltzen deneko biltegia, zuntza bustitzen deneko bainuontzia edo injekzio-bokila, erretxina 

soberakina kentzen dien eta profilak izango duen forma ematen dien preformak, erretxina gogortzen duen 

berotutako moldea, gogortutako profiletik tiratzen duen tiratze-sistema, profila erabakitako neurrian 

mozten duen ebaketa-sistema, eta profilak pilatzen diren biltegia. 

Profil tubularrak egin behar direnean, bainuontziaren altueran eta moldearekiko zentratuta, moldearen 

bukaeraraino helduko den mandrinu bat lotzen da, eta erretxinaz bustitako zuntza mandrinuak eta 

moldeak uzten duen tartetxotik sartzen da, moldea zeharkatzen du eta bertan kopiatu duen sekzioko hodi 

zurrun bat aterako da. 

Lackey et al.98ek injekzioz egindako pultrusioa, bainu irekia erabiliz egindakoa baino osasungarriagoa eta 

ingurune-inpaktu baxuagokoa dela diote. Zuntzak, injekzioz bustitzeko, garrantzitsua da erretxinaren 

fluxua kontrolatzea. Injekzio lekugunearen diseinua ere kontutan hartu behar da, izan ere, bertan, 

erretxinaren fluxua zuntza zeharkatuz izan behar da. Fluxu honi erresistentzia baxuagoa eskaintzen dion 

beste bide bat balego, erretxinak zuntz artetik jario beharrean, bertatik jariatzen du zuntza busti gabe 

utziz. Injekzio-presioa eta zuntz mota ere garrantzitsuak dira, Injekzio-presioa ez bada nahikoa, erretxina 

ez da jariotzen roving txorta barnetik. Norabide bakarreko zuntza bustitzea zaila da, erretxina, harien 

zeharkako norabidean, zuntz txorta barnean baino errazago jariatzen da harien norabidean. Erretxina 

airerik gabe izatea ere garrantzitsua da, bestela, profilaren barnean hutsuneak geratzen dira. 

Dubé et al.99ek, ohizko pultrusioari, igortzen diren hegazkorrak direla eta, jarraipen zuzena egiten ari 

zaiola diote. Nahiz eta termoplastikoen pultrusioak hegazkorrik igorri ez, biskositate altua dutenez ez 

dituzte zuntzak ondo bustitzen. Ikerlari hauek Minnesotako Unibertsitatean diseinatutako eta egindako 

RIP (Reaction Injection Pultrusion) eraldatze-makina erabili dute, bai erretxina termogogorgarria, bai 

termoplastikoa eraldatzeko, biskositate baxua, ontze bizkorra eta zuntzarekiko itsaspen ona duten 

monomeroak injektatuz. Moldera injekzioz sartzen direnez ez dute hegazkorrik igortzen, eta monomero 

bezala sartzen direnez, biskositate baxua dute, eta zuntza ondo bustitzen dute. 

2.2.3 Lehengaiak 

Prozesu honetan desberdinak diren eta betebehar oso desberdinak dituzten bi motako materialak 

konbinatu behar dira: erretxinak eta zuntzak. Material hauez gain, kantitate txikiagoetan sartzen diren 

gehigarri batzuk ere erabiltzen dira. Hauek, nahiz eta kantitate txikietan sartu oso garrantzitsuak dira 

prozesua ondo atera dadin. 
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Erretxinak 

Profilean erretxinek duten betebeharra hurrengoa da: deformaerrazak izan behar dute eta zuntzak biltzeaz 

gain, kanpo indarrak transmititu eta babestu egin behar dituzte. 

Pultrusioz eraldatu daitezkeen material polimerikoen artean termoplastikoak100-110 eta termogogorgarriak 

dira, eta prozesua oso desberdina da era bateko materialak izan edo bestelakoak izan. Lan honetan erabili 

den erretxina termogogorgarria izan denez era honetakoetan zentratuko gara. 

Termogogorgarrietan erabiltzen diren erretxinen artean honakoak dira aipagarrienak: 

Poliester asegabea111,112, Epoxia113-115, Poliuretanoa117,118, Binil esterra114,119,120, Fenolikoa121-123, 

Akrilikoa125-127. 

2.2 taulan erretxina desberdinenek eraldaketa prozesu desberdinez eraldatzeko duten gaitasuna erakusten 

du.  

 Poliester 
asegabeak Fenolikoak Binil esterrak Epoxiak Poliureta-

noak 

Eskuzko moldaketa Egokia Egokia Egokia Egokia - 

Bat-bateko proiekzioa Egokia Egokia Egokia Egokia - 

RTM eta RIM Egokia Egokia Egokia Oso arraroa Egokia 

Karabilkaketa Egokia Egokia Egokia Egokia Egokia 

Pultrusioa Egokia Egokia Egokia Egokia Egokia 

Estratifikazio jarraia Egokia Oso arraroa - - - 

Preinpregnatuak Egokia Egokia Egokia Egokia - 

2.2 Taula. Erretxina desberdinen eraldaketarik ohikoenak94. 

 

Lan honetan erretxina akriliko bat landu denez, hauen ezaugarri orokorrak aipatzea komenigarri ikusi da: 

Erretxina akrilikoak  

Erretxina hauek128 nahiko berriak dira, ICI etxeak MODAR® izenarekin merkaturatu zituen 1985.ean eta 

8 urte beranduago Ashland etxeak hartu zuen negozio hau129,130 RTM, hutsezko poltsa, eta bereziki 

pultrusioz eraldatzeko. 

Erretxina hauek metilo metakrilato (MMA) monomeroan disolbatuta dauden uretano-metakrilato 

prepolimeroak dira. Berauen ontze-prozesua, poliester asegabeetan gertatzen den bezala gertatzen da, 
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kobalto konposatu batek edo amina batek peroxido organiko bat deskonposatuz hasten da erreakzioa, 

erradikal askeen bidea jarraituz. 

MODAR erretxinak metakrilatoan oinarritzen diren erretxina familia bat da, uretano-metakrilato 

prepolimeroak MMAn disolbatuta. Berauen propietate orokorrak ondokoak dira125,131: 

• Erreaktibitate oso altua. Hau dela eta, ontze oso bizkorra dute erretxina hauek 

• Biskositate baxua. Hau dela eta, karga-portzentaje handiak onartzen dituzte 

• Suarekiko portaera ona dute. Hau lortzeko alumina trihidratoarekin kargatzen dira eta biskositate 

baxua dutenez kantitate handiak erabil daitezke (100 zati erretxinako 150 zati karga, eraldatzea 

injekzioa edo hotzetako prentsaketa bada; eta 100 zati erretxinako 60 zati karga eraldaketa pultrusioa 

bada) 

• Ke igorketa baxua dute. Modar erretxinetan disolbatzaile bezala erabiltzen den monomeroa metilo 

metakrilatoa denez, berauen errekuntzan igortzen den kea, estirenoa monomero bezala duten 

sistemetan igortzen dena baino baxuagoa da 

• Propietate mekaniko onak lortzen dira. Modar erretxinek biskositate baxua dute eta ondo bustitzen 

dute zuntza, hau bereziki garrantzitsua da zuntz bolumen portzentaje handiko konpositeetan. Honek 

zuntzaren betebeharra bere osotasunean aprobetxatzen dela ziurtatzen du. 

• Kalitate handiko gainazalak lortzen dira. Gogortzen den erretxinaren eta moldearen gainazalaren 

arteko ukipena estua da eta profilak moldearen aurpegia zehazki kopiatzen du 

• Ondo pigmentatzen dira 

Biskositate baxuko erretxinak dira eta erreaktibitate handia dute. Bi ezaugarri hauek egiten dituzte 

erretxina hauek aproposak pultrusiorako. Zuntzak ondo bustitzen dituzte, eta bizkor ontzen direnez 

tiratze-abiadura handiak (6 m/min-raino) erabil daitezke. 

Erretxina hauek, pultrusioz eraldatzeaz gain, honako prozesuak erabiliz eraldatzen dira: 

• RTMz. Prozesu hau da gehien erabiltzen dena 

• Konpresiozko moldeaketa (Wet Press Moulding) 

• Hutsean egindako moldeaketa (Vacuum Moulding) 

• Isurketaz 

• Harien karabilkaketaz (Filament Winding) 

Pultrusio eraldaketari dagokionez, zera aipa daiteke: 
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• Tiratze-abiadura handiak erabil daitezke. Modar erretxina hauek erreaktibitate altua dutenez, poliester 

asegabeak diren erretxinekin erabiltzen diren abiadurak bikoiztu edo hirukoiztu egin daitezke. 

• Trakzio-indar txikiagoak behar dira. Biskositate baxua dutenez emandako profil bat egiteko 

beharrezkoa den trakzio indarra txikiagoa da. 

Zuntzak 

Profilean zuntzaren betebeharra ezaugarri mekanikoak ematea da. Zuntza, naturala zein sintetikoa, 

materialaren propietate idealetara hurbiltzen diren propietateak dituen materiaren era bat da. Materialaren 

propietate teorikoetara gehien hurbiltzen den materialaren era “whiskers”-a da, zein zuntz mota bat den 

kristal haria den. 

Pultrusioan gehien erabiltzen diren zuntzen artean hurrengoak aipa daitezke: beira-zuntzak113,117,119, 

karbono-zuntzak101, zuntz naturalak127. 

Carlsson et al.101ek termoplastikoen pultrusioaz dagoen ezjakintasunaz ohartuta berau aztertzeari ekin 

diote. Lan honetan termoplastikoa den polietereterzetona (PEEK) eta karbono zuntza aukeratu dituzte 

aztergai bezala. Profilaren ezaugarriak termoplastikoaren kristaltasun mailaren araberakoak dira. 

Kristalizazio-zinetika kontuan hartzen duen bero-transferentziarako eredu bat proposatu dute, eta ereduak 

ematen dituen emaitzak esperimentalki lortutako emaitzekin baieztatu dituzte. 

Sumerak111ek erretxina isoftaliko desberdin bi erabili ditu bere lanean. Batetik, karga-portzentaje 

desberdinak erabiliz matrizearen biskositatea aldatu, eta aldaketa honek tiratze-indarrean duen eragina 

aztertu du. Bestea, uzkurdura baxuko erretxina izanik, uzkurtze gutxitze horrek, tiratze-indarrean duen 

eragina ere aztertu du. 

Turvey112k 40% E beira-zuntza (roving eta hari jarraiko mat-a eran erabiliz), 55% poliester erretxina, eta 

5% kargak dituen, pultruzioz egindako profil baten portaera mekanikoa aztertu du, teorikoki eta 

esperimentalki. 2 eta 5 m tartean dauden lau argi, eta eusteko bi era desberdin erabiliz, profilak hiru 

puntuko makurduran duen konportamendua aztertu du. 

Moschiar et al.113ek pultrusio-prozesua modelizatu dute epoxi erretxina eta beira, karbono eta kevlar 

zuntza indargarri bezala erabiliz. Bero-transferentzia, molde barneko presioa, eta tiratze indarra dira 

modelizatu dituztenak. Bero-transferentziaren ereduek ondo adierazten dute esperimentalki neurtutakoa, 

bai tiratze-abiadura aldatzerakoan, bai zuntz kantitatea aldatzerakoan. Tiratze-indarrik handiena 

karbono/epoxi sistemarentzat lortutakoa izan da. 

Kim et al.114ek, beira zuntza eta binil ester eta epoxi erretxinen pultrusio-eraldaketa modelizatu dituzte. 

Profil barneko tenperatura eta ontze-maila banaketa kalkulatu dute elementu finituen metodoa erabiliz. 

Tiratze-indarra ere modelizatu dute, eta eredu honek tiratze-abiadurak eta molde-tenperaturak tiratze-

indarrean duten eragina aurresaten du. 
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Shanku et al.115ek pultrusioan erabiltzen den EPON 962/W epoxi sistema baten parametro zinetikoak 

atera dituzte DSCa erabiliz. Erretxinaren biskositatea, denboran zehar tenperatura desberdinetan nola 

aldatzen den neurtu dute, eta aldaketa hau aurresaten duen modelo teoriko bat proposatu, eta datu 

esperimentalekin kontrastatu dute. 

Al-Assafi et al.116ek epoxi erretxina eta grafito zuntza erabili dute, estatistikoa den esperimentu diseinu 

batekin prozesu-parametroek, lortutako profilen ebakidura-tentsioan duten eragina aztertu dute. Aztertu 

dituzten prozesu parametroak ondorengoak dira: tenperatura desberdinetan aktibatzen diren 

katalizatzaileak eta beraien kantitateak, molde-tenperatura bi zona desberdinetan eta tiratze-abiadura. 

Profilaren diametroa ere aldatu dute. Parametro hauek hiru maila desberdinetan aldatu dituzte, eta beraien 

artean ematen diren elkarrakzioak ere aztertu dituzte. 

Ma et al.117ek poliuretano erretxina eta beira-zuntzez egindako profil baten, pultrusio molde barneko 

tenperatura eta konbertsioa aurresaten duen, zinetika autokatalitikoa duen, eredu zinetiko bat eta bero-

transferentzia eredu bat proposatu dute. Lortutako emaitza esperimentalak ereduak proposatzen 

dituenekin bat datoz; ondorioz, poliuretano erretxinen ontzea, eredu autokatalitikoarekin ondo 

deskribatzen da. 

Liao et al.119ek binil ester eta E beira-zuntzaz pultrusioz egindako profilen makurdura-ezaugarriak aztertu 

dituzte, hauek inguru desberdinetan (airea, ura, kontzentrazio desberdina duten gatz disoluzioan eta ur 

beroa) denbora luzez mantendu eta gero. Egindako saiakuntza lau puntuko makurdura nekea izan da. 

Aztertu dituzten parametroak makurdura-modulua eta tentsioa, deformazioa, zurgatutako ur kantitatea, 

nekearen kalteak eta haustura-mekanismoak dira. 

Batch120ek 15 phr-ko buztinaz kargatutako binil ester erretxina, eta 62,4% beira-zuntz bolumen-

portzentajeaz egindako pultrusio-prozesuan baieztatu dira prozesu-aldagaien hobekuntzan laguntzeko 

garatu den eredu matematiko baten emaitzak. 

Ma et al.121ek nobolaka erako erretxina fenolikoa eta beira-zuntzaren pultrusio-prozesagarritasuna, 

ezaugarri mekanikoak eta suarekiko erresistentzia aztertu dituzte, hurrengoa ondorioztatuz: nobolaka 

motako erretxinak resol motakoak baino aproposagoak direla pultrusioz eraldatzeko. Postontze bat egin 

eta gero, nobolaka motako erretxinaz egindako profilen ezaugarri mekanikoak resol motakoekin 

egindakoek dituztenak baino hobeak dira. Suarekiko erresistentzia bikaina dute. 

Erretxina fenolikoek suarekiko eta ke igorketarako duten konportamendu ona aspaldian ezaguna zen, 

nahiz eta erretxina hauekin pultrusioa egiten hasi zenean tiratze-abiadurak baxuak izan, eta gainazal 

akabera onak lortu ez. Mayfield et al.123ek, erretxina eta eraldatze-prozesuek asko aurreratu dutela eta, 

gaur egun erretxina hauen pultrusioa tiratze-abiadura handiak erabiliz, ezaugarri mekaniko altuagoak 

lortuz, eta akabera ona duten profilak lortuz egin daitekeela frogatu dute. Lan honetan, profilen suarekiko 
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eta ke igorketarekiko konportamendua aztertzeaz gain, profil hauen ezaugarri mekanikoak binil ester eta 

poliester erretxinaz egindako profilenekin konparatzen dira.  

Taylor124ek, erretxina fenolikoak dituzten suarekiko, ke igorketarako eta toxikotasun ezaugarriak direla 

eta aproposak dira hegazkigintzan erabiltzeko. Lan honetan, prozesu desberdinak erabiliz (pultrusioa, 

zuntzen karabilkaketa, RTMa eta eskuzko moldeaketa) lortzen diren ezaugarri mekanikoak erlatiboak 

erakusten dira. 

Schock et al.ek beraien lan batean127 lihoa hiru erretxina desberdinekin (bi akriliko eta poliester batekin) 

erabili dute pultrusioa egiteko, eta lortutako profilen ezaugarri mekanikoak aztertu dituzte. 

Gehigarriak 

Material konpositeen industrian, zuntza eta erretxinaz gain beste osagai batzuk ere erabiltzen dira132-134 

helburu desberdinekin, bai prozesua errazteko, adibidez hasiarazleak, desmoldeatzaileak,...; bai 

materialari ezaugarri zehatz batzuk emateko, adibidez koloratzaileak, su kontrakoak, uzkurdura gutxitzen 

dutenak...; edo baita materialaren kostua jaisteko, adibidez  kaltzio karbonatoa, mika,.... 

Karga bat aukeratzerakoan, partikula tamaina aukeratzea ere oso garrantzitsua da; karga bera erabiliz, 

erretxina-karga nahastearen biskositatea oso desberdina izan daitekeelako karga partikulen tamainaren 

arabera eta honek prozesuan eragin handia du. 

Howard et al.137ek kontrakzio baxuko erretxina akriliko bat tamaina desberdineko (0,8-14 mikra 

tartekoak) alumina trihidrato partikulez kargatu zuten. Honek, suarekiko erresistentzia eta ke igorketa 

baxua ematen zuen eta hurrengo hau ondorioztatu zuten: zuntz portzentaje baxua erabili nahi denean, 

profilak gainazal ona izan dezan karga partikulak handiak izan behar direla. Bestalde, zuntz portzentaje 

handia sartu nahi denean, karga partikulak txikiak izan behar direla tiratze-abiadura oso handia izan ez 

dadin. 

Hendra et al.132ek karga-portzentaje desberdinak pultrusioz eraldatutako poliester erretxina baten 

konbertsioan duen eragina aztertu zuten, hau oso txikia zela frogatuz. Piku-tenperatura da gutxitzen dena, 

eta molde barneko konbertsioa apur bat atzeratu egiten da. 

Lackey et al.ek134 pultrusio-prozesuan ematen den polimerizazioa has dadin azeleratzaileen erabilera 

aztertu dute. Erabili dituzten erretxinak poliester eta binil ester erakoak izan dira, eta hasiarazle bezala 

peroxidoak erabili dituzte. Bertan azeleratzaileak erabiliz egindako profilak eta peroxidoak soilik erabiliz 

lortutako profilak konparatu dira. Azeleratzaileak erabiltzearen abantaila hasiarazleen garraioan zein 

biltegiratzean hozgailuen beharrik ez izatea da. 

2.2.4 Prozesu-parametroak 

Eraldaketa honetan kontrolatu behar diren parametroak hurrengoak dira135: 
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• Beira-zuntzaren portzentajea. Erabiliko den zuntzaren aurkezpena eta kantitatea. Lortu nahi den 

profilak izan behar dituen propietate mekanikoen arabera aukeratuko da zein aurkezpeneko zuntza 

erabili, roving, mat, ehuna, ..., eta zein portzentajetan sartu 

• Matrizearen biskositatea eta erreaktibitatea. Erretxina, uzkurduraren aurkako gehigarriak, 

desmoldeatzaileak, lubrifikatzaileak, kargak eta sistema katalitikoa duen matrizea. Matrizeak zuntza 

busti egin behar du eta bustitze hau, beste gauza batzuen artean, biskositatearen araberakoa da. Gero, 

molde barnean ondu egin behar da 

• Erretxinaren tenperatura edo bainu-tenperatura. Biskositatea tenperaturarekin ere aldatzen denez 

sarritan matrizea dagoeneko ontzia berotuta egoten da eta tenperatura kontrolatzeko sistema bat ere 

izaten du 

• Moldearen tenperatura (moldearen luzeran lortzen den tenperatura-profila). Moldea zein 

tenperaturatan egon behar duen aukeratzen da eta honek erretxinaren ontze-prozesuan du eragina 

• Tiratze-abiadura, zeinek molde barnean sortzen den presioan eragina duen, eta ondorioz tiratze-

indarrean. Moldearen barnean erretxina dagoen denbora ere tiratze-abiaduraren araberakoa da, eta 

honek erretxinaren ontzean ere eragina du 

• Profilen mozte-luzera 

Parametro hauetatik prozesu-parametrorik garrantzitsuenak, profilaren tenperatura zehaztuko duen, 

moldearen tenperatura, eta tiratze-abiadura dira136. 

Prozesuari buruz ezagutzen dena zera da133,138:  

• Erreakzio prozesua kimikoki aktiboa den material bati beroa aplikatuz hasten da 

• Erreakzioa, moldearen barnean, presiopean gertatzen da 

• Erreakzioa exotermikoa da eta moldearen punturen batean bero-fluxua aldatu egiten da 

• Moldearen punturen batean lortzen den erreakzio-mailak profilaren kontrakzioa gertarazten du eta 

profila moldearen hormetatik banatu egiten da 

Erretxina, zuntza bustitzen duelarik, molde barnera likido egoeran sartzen da, eta, egoera horretan 

dagoela, tiratze-sistemak gainditu beharreko indarra moldearen sarreran erretxina soberakinak sortzen 

duen presio hidrodinamikoa eta erretxina likidoak moldearen gain sortzen duen presioa da. Bertan, 

erretxinaren tenperatura handitu ahala, sareatzen hasi aurretik bi fenomeno gertatzen dira: alde batetik, 

erretxinaren biskositatea jaitsi egiten da, eta bestetik, erretxina hazi egiten da molde barneko presioa 

handituz; lehenak tiratze-indarra gutxitu egingo du, eta bigarrenak handitu. Erretxina, moldea zeharkatzen 

duen heinean, sareatzen doa, eta gel-egoera lortzen duenean bere biskositatea bortizki handitzen da, 

ondorioz, tarte honetan, tiratze-sistemak gainditu behar duen indarra gel-egoeran dagoen erretxina eta 
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moldearen arteko marruskadura indarra da. Moldearen barnean, erretxina solidotzen deneko momentu bat 

heltzen da. Solidotze hau uzkurduraz gertatzen da, ondorioz, profila moldetik desitsatsi egiten da, eta 

molde barneko tarte honetan tiratze-sistemak gainditu behar duen indarra bi solidoen arteko irristaketa 

marruskadura indarra da, baina bi solidoak elkar ukitzen ez daudenez, indar hau agertzen bada oso txikia 

izango da. Bai profilaren zeharkako sekzioak, bai moldearen tenperatura-profilak, bai tiratze-abiadurak 

eragin handia daukate molde barneko tarte hauen kokapenean, eta ondorioz, profila moldetik ateratzeko 

egin behar den tiratze-indarrean. 

Pultrusioa ezin da esan presio baxuko eraldaketa denik. Moldearen barnean ontze-prozesuan zehar 1,72 

eta 8,89 MPa-eko presioak lortzen dira, matrize metalikoen moldeaketan lortzen diren presioen 

antzerakoak dira, eta autoklabean, eta huts poltsarekin lortzen direnak baino altuagoak. 

Prozesuan zehar kontrolatzen diren parametroak hurrengoak dira: 

• Profilaren gainazal itxura 

• Profilak moldea zeharkatzen duen heinean bere barnean duen tenperatura 

• Tiratze-indarra 

Erretxinaren biskositateak hurrengo tartean kokatzen dira: 400 eta 5000 mPa.s tartean Sumerak139en 

erreferentziaz, eta 500 eta 2000 mPa.s tartean Chen140en erreferentziaz. Biskositateak eragin handia du 

molde barneko presioan, gehien bat erretxina likidoa den tartean. Zenbat eta handiagoa izan erretxinaren 

biskositatea orduan eta handiagoa izango da moldearen hasieran erretxina soberakinak sortzen duen 

presio hidrostatikoa eta handiagoak moldearen barnean, erretxina likidoa den tartean gainditu beharreko 

ebakidura indar biskosoak. Ondorioz, profila tiratzean egin behar den indarra handiagoa da.  

Biskositateak harien bustitzean ere badu eragina139: zenbat eta handiagoa izan orduan eta bustitze 

eskasagoa lortzen da. Harien bustitzea hurrengo faktoreen eraginpean dago: erretxinaren hasierako 

biskositatea, μ; harien inmertsio denbora, t; erretxinaren tenperatura hariak bustitzerakoan, T; eta bainuan 

hariei egiten zaien lan-kantitatea, w. Horrela: 

μ
α wtT      bustitzeaHarien  (2.7)

2.6 irudian moldearen sarrerak izan ditzakeen geometria desberdinak agertzen dira. 

Moldearen sarreraren geometriak ere, eragina du sortzen den presioan138,141-144; moldearen sarrerako ertza 

xafla erakoa bada moldean sortzen den presioa borobildua edo parabolikoa denean baino handiagoa da. 

Moldearen sarrerako ertza borobildua bada, moldearen barnean lortzen den presioa ertz borobilduaren 

erradioarekin handitzen da. Sarrera ertza parabolikoa bada, presioa distantzia fokalarekin handitzen da, 

eta xafla erakoa bada xaflaren angelua handitu ahala presioa gutxitu egiten da. 
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c) Xafla erako sarrera

y=mx+c

b) Sarrera parabolikoa

y=ax+bx+c2

a) Sarrera borobildua

22(x-a)+(y-b)=Rc

2.6 Irudia. Moldearen sarreraren geometria desberdinak. 

 

Moldearen sarreran lortzen den presioa handitzen den heinean zuntza hobeto bustitzen da, profilaren 

barnean ematen diren hutsuneak edo poroak gutxituz145. 

Tiratze-abiadurarik ohikoenak76,146 600 mm/min eta 1200 mm/min tartean kokatzen dira; epoxi, binil ester 

eta fenolikoen kasuan 300 mm/min-koa izatera jaitsi daiteke, eta erretxinaren erreakzio-zinetika oso 

bizkorra den kasuetan  4500 mm/min-ko tiratze-abiadurak ere lortzen dira. Tiratze-abiadura handitzen 

denean moldearen barnean lortzen den polimerizazioa mantsotu egiten da147,148 eta profila moldetik 

banatzen deneko puntua aldatu egiten da. Hau da, moldean bide luzeagoa egin eta gero banatzen da, 

ondorioz, presio hidrostatikoa nagusitzen deneko tartea handitu egiten da eta baita gelaren marruskadura 

tartea ere. Erretxina motak eta gehigarrien erabilerak zehaztuko duten uzkurdurak eragin handia izango 

du tiratze-indarrean, ohiko tiratze-indarrak hurrengoak izanik149:  

Grafito/epoxi konpositeetan = 8,89 kN –17,79 kN 

Beira/epoxi = 4,448 kN baino txikiagoak. 

Lackey et al.149ek karbono/epoxi sistema baten tiratze-indarrean eragina duten faktoreak aztertu dituzte, 

sistema pultrusioz eraldatua denean. Lan honen ondorioak hurrengo aipatzen direnak dira. Prozesuaren 

hasieran ematen den tiratze-indarra prozesuak egoera egonkorra lortzen duenean ematen dena baino 

handiagoa da. Zuntz-portzentajea handitzen denean moldearen barneko presioa handitu egiten da eta 

ondorioz tiratze-indarra ere bai. Tiratze-abiadura handitzen denean tiratze-indarra ere handitu egiten da. 

Dena dela, faktore hauen eragina desberdina da erretxina aldatzen denean; erretxinaren ezaugarriek eragin 

handia dute tiratze-indarrean. Zientzialari hauek egindako lanean erretxinaren biskositateak eragin 

handirik ez duela ikusten dute; beti ere, bi erretxina epoxi desberdin bakarrik aztertuz ateratako ondorioak 
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dira aipatutako hauek. Prozesu-parametro desberdinekin egindako profilen makurdura erresistentzia ere 

aztertu dute, eta berau ez da kontuan hartzeko neurrian aldatzen. 

Shanku et al.150ek epoxi/beira sistema zehatz baten ontze-mailan pultrusio-prozesu parametroen eragina 

aztertu dute. Prozesuan aldatutako parametroak tiratze-abiadura eta moldearen hiru guneetako T1 

(hasieran), T2 (erdialdean), eta T3 (bukaeran) tenperaturak izan dira. Eta kontrolatu dutena, DSCa erabiliz, 

kasu bakoitzean lortutako ontze-maila da. Lan honetatik ateratako ondorioak hurrengoak dira: ontze-

mailan eraginik handiena duen aldagaia tiratze-abiadura da; zenbat eta txikiagoa izan berau orduan eta 

handiagoa da ontze-maila. Tiratze-abiadura baxua izanik, zenbat eta handiagoa izan T3 orduan eta 

handiagoa da ontze-maila. 

Hainbat autore ahalegindu dira pultrusio-prozesuan gertatzen den bero-transferentzia eta molde barneko 

presioa modelizatzen151,152. 

Liu et al.151ek beira-zuntza eta binil ester erretxinarekin pultrusioan egindako I erako habe baten 

prozesuan gertatzen den bero-transferentzia modelizatu dute, bertan ateratako emaitzak esperimentalki 

neurtutakoekin konparatuz. Garatu duten modelu honek ontze mailaren berri ere ematen du. Tiratze-

abiaduraren eragina erretxinaren ontze-mailan ere aztertu dute, eta beraien arteko menpekotasuna 

garrantzitsua dela ondorioztatu dute.  

Lee et al.152ek bero-transferentzia eta molde barneko presioa deskribatzen dituen eredu teoriko bana 

proposatu dute. Aztertu dituzten parametroak moldearen hormen tenperatura, tiratze-abiadura eta zuntz-

portzentajea dira. Pultrusioz, moldearen tenperatura-profil desberdinak eta tiratze-abiadura desberdinak 

erabiliz lortutako profilen gel-tenperatura, Tg, aztertu dute DMA teknikaren bidez eta hurrengoa azaldu 

dute: tan δ, “damping-a” edo galtze-faktorea, kurbak bi piku erakusten ditu; lehenak material konposite 

baten matrizearen Tg-a ematen du, eta tan δ kurba hau beira-portzentajearekin aldatu egiten da. Bertan 

agertzen den lehen pikuaren balioa jaitsi egiten da beira-portzentajea handitu ahala, eta bigarren pikua 

handitu egiten da beira-portzentajea handitzen denean. tan δ-ren kurban agertzen den bigarren pikua 

desagertu egiten da zuntza zeharkako norabidean (euskarri puntuekiko elkartzuta) izanik saiatzen denean. 

Honek, bigarren piku hori zuntz-erretxina fase tartearekin lotuta dagoela adierazten du. Lan honetan 

aztertu dena zera da, tan δ-n agertzen diren bi pikuen tenperaturak nola aldatzen diren, molde-tenperatura 

baldintza desberdinetan tiratze-abiadura aldatuz. Bigarren pikuaren tenperatura era jarraian gutxitzen da 

tiratze-abiadura handitzen denean eta moldearen hormako tenperatura maximoa gutxitzen denean 

emandako tiratze-abiadura batean. Beste alde batetik lehen pikuaren tenperatura ere gutxitu egiten da 

tiratze-abiadura handitzen den heinean. Erretxinak molde barnean jasaten duen histori termikoak, piku 

honen tenperaturan zein eragin duen aipatuz zera esaten dute: erretxina zenbat eta denbora luzeagoan 

egon tenperatura altuan dagoen moldearen barnean, orduan eta altuagoa dela lehen piku horren 
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tenperatura, erretxina tenperatura altuan denbora luzea mantentzeak, erretxinaren ontze-maila handituko 

duelako. 

2.7 irudian profil barneko eta gainazaleko tenperatura banaketa, esperimentalki neur daitekeen 

tenperatura, erretxina termogogorgarrien biskositatearen aldaketa, konbertsioa, bai erdialdean, bai 

moldearen horman, eta moldean zehar ematen den presio banaketa erakusten dira. Hauetariko parametro 

bakoitza, moldearen luzeran, nola aldatzen den ikus daiteke bertan. 

Tenperatura nola aldatzen den behatuz zera ikusten da, moldean zehar aurrera joan ahala bere tenperatura 

gero eta altuagoa dela moldearen azken zatian maximo bat lortu arte. Profil barneko tenperatura (T 

erdialdean) ere handitu egingo da moldean aurrera joan ahala, eta momentu bat heltzen da non tenperatura 

honek moldeko tenperatura gaindituz maximo bat agertuko duen, eta bukaeran moldearen tenperatura 

lortzen du. Hau, erretxinaren ontzea exotermikoa delako gertatzen da. Moldearen hasieran, moldeak duen 

beroak sareatzearen hasiera eragiten du, eta behin hasia denean, erreakzio hau berezkoa izanik, energia 

igorriz gertatzen da. Honek profil barneko tenperatura moldearena gainditzera eramaten du maximo bat 

erakutsiz. Esperimentalki neurtutako tenperatura tarteko bat dela esan daiteke, baina termoparea 

profilaren barnean sartuz neurtzen denez profil barneko tenperaturatik hurbilago dago. 

Moldearen luzera

T erdialdean

T moldean

T esperimentala

Konbertsioa erdialdean

Konbertsioa horman

Biskositatea

Presioa

 

2.7 Irudia. Aldagai desberdinen aldaketa konposite profil batean 
ohiko pultrusio-prozesuan zehar. 

 

Presioa behatuz, ikusten dena zera da, hasieran handia dela zuntzek daramaten erretxina soberakinak 

moldearen sarreran sortzen duen presio hidrodinamikoagatik. Profilak duen erretxina gel-puntutik hurbil 

dagoenean moldetik banatu egiten da, eta puntu horretan presioa jausi egiten da.  
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Ontze-prozesua bizkorra denez, biskositatea handitzen hasten denean, bortizki handitzen da. 

Konbertsioa moldearen horma ukitzen dagoen erretxinan hasten da, eta profilaren erdialderantz hedatzen 

da, bertan ematen den konbertsioa bat-batekoa izanik.  

Lan honetan, Modar 865 erretxina akrilikoa eta beira-zuntza erabiliz, profilak atera dira pultrusioz. 

Eraldatze-prozesuari dagokionez aztertu dena zera da: moldearen tenperaturak eta tiratze-abiadurak 

prozesuaren jarraipenean eta profilen ezaugarri mekanikoetan duten eragina. 
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3. MATERIALAK ETA TEKNIKA ESPERIMENTALAK 

Gai honetan, lanean erabili diren materialak aurkezten dira eta erretxinaren karakterizazioa erabilitako 

teknikak deskribatzen dira, karakterizazioko emaitzak ere adieraziz. 

Matrizearen ontze-zinetika proposatzeko erabili diren teknikak azaltzen dira eta baita pultrusio-prozesuan 

erabilitako makina, molde eta prozesu-parametroak ere deskribatzen dira. 

Pultrusio-prozesuan zehar neurtu diren parametroentzako erabilitako teknikak azaltzen dira eta baita 

lortutako profilen karakterizaziorako egindako saiakuntzak ere. Bukaeran, profilaren zuntz-portzentajea 

kalkulatzen da. 

3.1 Erabilitako materialak 

3.1.1 Erretxina 

Lan honetan erabili den erretxina Ashland etxeak MODAR 865 izenarekin merkataratzen duena izan da, 

Modar erretxina guztien artean osagai gutxien duen erretxina delako. Erretxina hau, aldatutako erretxina 

akriliko bat da eta erreaktibitate altua, propietate mekaniko oso onak eta erresistentzia kimiko ona 

edukitzeko formulatu da. 

Modar 865 erretxinaren datuak Ashland Chemical etxeak, 1994.urteko urtarrilean idatzitako fitxa 

teknikoan agertzen diren hurrengoak dira: 

Likido egoeran dituen propietateak1: 

• Itxura (20ºC)      Anbar koloreko likidoa 

• Dentsitatea (ρr) (20ºC)     1,075 g/cm3 

• Biskositatea (μ) (25ºC)     130 mPa.s 

• Kontrakzio bolumetrikoa      8-9% 

• Bero-ahalmena (Cpr)     0,45 cal/g.ºC 

• Eroankortasun termikoa (kr)    0,000405 cal/cm.s.ºC 

Gogortutako egoeran dituen propietateak1: 

Gogortze baldintzak: katalizatzaile, azeleratzaile sistema benzoil peroxidoa eta dimetil anilina izan da eta 

110 ºC-ko tenperaturan 2 orduko postontze bat egin zaio. Eraldatze metodo bezala isurketa erabiliz 3,2 

mm-ko plaka batetik ateratako emaitzak: 
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• Makurdura-modulua (Er)     3,38 GPa (ASTM D-790) 

• Trakzio erresistentzia     79,3 MPa (ASTM D-638) 

• Trakzio-modulua      2,69 GPa (ASTM D-638) 

• Trakzio luzapena      6,1%  (ASTM D-638) 

• Barcol gogortasuna      40  (ASTM D-2583) 

• Konpresio erresistentzia     113,6 MPa (ASTM D-659) 

• HDT (kargapeko deformazio-tenperatura)   107 ºC  (ASTM D-648) 

• Charpy-talka      22 kJ/m2 (ASTM D-256) 

• Ur zurgapena (24 ordu 23ºC-tan dagoen uretan egon ondoren) 0,3%  (ASTM D-570) 

• Poisson-koefizientea2 (νr)     0,40 

3.1.2 Zuntza 

Ahlström Kuitulasi-Glassfibre etxeko R338 E beira-zuntza roving eran (4800 Tex) erabili da. Bere 

ezaugarri fisikoak ondokoak dira: 

• Dentsitatea (ρz)      2,54 g/cm3 

• Bero-ahalmena (Cpz)     0,199 cal/g ºC 

• Eroankortasun termikoa (kz)    0,00207 cal/cm.s.ºC 

• Elastikotasun-modulua2 (Ez)    73000 MPa 

• Poisson-koefizientea2 (νz)     0,25 

3.1.3 Gehigarriak 

Axel Plastics etxeko Mold Wiz barne desmoldeatzailea, 0,5 phr kantitatean aukeratu da. Desmoldeatzaile 

hauek argizaririk, silikonarik edo estearato metalikorik ez duten tefloian oinarritutako formulazio 

polimeriko konplexuak dira3. Erretxinari zuzenean nahasten zaizkie, eta biltegiratze baldintza berezirik ez 

dute behar.  

Zink estearatoa, lubrikatzaile bezala, 2,5 phr kantitatean ere erabili da. 

Aztertu diren hasiarazleak Akzo Novel Chemical etxeko Perkadox 16-a eta Trigonox 21S-a izan dira, eta 

ondoko atalean deskribatzen dira. 
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3.1.3.1 Aztertu diren hasiarazleak 

Perkadox 16-a (Bis(4-tert-butilziklohexil)peroxidikarbonato) 

  Oxigeno aktibo edukia: 3,8% 

 Tenperatura kritikoa: 40 ºC 

CH3 C

CH3

CH3

O C

O

O O C

O

O C CH3

CH3

CH3  

Aztertutako hasiarazle kantitateak 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2 eta 2,4 phr izan dira eta bainu-tenperaturak 40, 

50 eta 60 ºC, eta 1,6 phr-ren kasuan 45 eta 55 ºC-ko bainu-tenperaturak ere erabili dira. 

Trigonox 21S-a (tert-butil peroxi-2-etilhexanoato) 

  Oxigeno aktibo edukia: 7,4% 

 Tenperatura kritikoa: 60 ºC 

CH3 (CH2)3 CH C O O

O

C

C2H5

CH3

CH3

CH3  

Aztertutako hasiarazle kantitateak 0,6; 0,8; 1 eta 1,6 phr izan dira eta bainu-tenperatura 60 ºC. 

3.2 Erretxinaren karakterizaziorako teknikak 

Lan honetan erabili den erretxina komertziala izanik bere formulazioa ezezaguna izan da. Ontze-

erreakzioan gertatzen dena ulertzeko ezinbestekoa da erretxinaren formulazioa ezagutzea. Hau dela eta, 

egin den lehen lana erretxina karakterizatzea izan da, eta horretarako erabili diren teknikak honako hauek 

dira: 

• Hegazkorren edukia metilo metakrilato-portzentajea kalkulatzeko 

• Erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroskopia (NMR) teknika erretxinaren konposaketa 

kimikoa proposatzeko 

• SEC erretxinaren batez besteko masa molekularrak ezagutzeko 

• Erretxinaren biskositatea Brookfield biskosimetroa erabiliz 
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3.2.1 Hegazkorren-edukia  

Saiakuntza honekin erretxinak duen MMAaren masa-portzentajea kalkulatu da ondoren deskribatzen den 

metodoa jarraituz: 

1.- Estufan, 105±1 ºC-ko tenperaturan sikatu den aluminiozko plater bat pisatu 

2.- Platerean 0,5±0,0001 g erretxina jarri 

3.- 1 mL metanol gehitu eta eskuz irabiatu lagina uniformeki zabal dadin platerean zehar 

4.- Platera, nahastearekin, 150±1 ºC-ra dagoen estufa batean 30 minututan eduki 

5.- Lagina duen platera estufatik atera eta lehorgailu batean eduki, egurats tenperatura lortu arte 

6.- Lagina duen platera pisatu 

Saiakuntza hau lau aldiz egin da emaitza bakoitzeko eta batez bestekoa atera da. 

Egin diren kalkuluak: 

Plateraren masa ⇒ M1 

Platera + laginaren masa ⇒ M2 

Platera + laginaren masa estufa eta lehorgailutik pasatu ondoren ⇒ M3 

MMAaren masa-potzentajea: 

( ) 100  %MMA 
12

32

MM
MM

−
−

=  (3.1)

Lan honetan MMAaren portzentajea aldatu behar izan da kasu batzuetan, eta hau egiteko bi era 

desberdinetan jokatu da. Erretxinaren MMA kantitatea handitzeko, erretxinari MMA monomeroa gehitu 

zaio. Eta MMA-portzentajea gutxitzeko erretxina 40 ºC-ra berotu da, eta bertan denbora luzea mantenduz, 

edo denbora laburragoan mantenduz eta hutsa erabiliz MMA lurrindu da. 

3.2.2 Erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroskopia  

NMR-ezko espektroak, Varian VXR-300 espektrometro batean egin dira. Erabilitako disolbatzailea 

kloroformoa izan da. Espektroak, disoluzioa 20 ºC-tan egonik lortu dira, eta tetrametil silanoa erabili da 

barne erreferentzi bezala. 

Protoi-espektroak, 1H, 300 mHz-tan eta 5 mm-ko barne diametroa duten hodietan egin dira. Laginaren 

masa-potzentajea 10%-koa izan da, espektroak lortzeko erabilitako baldintzak hurrengoak izanik: 90º-ko 
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pultsua, 4000 Hz-ko zabalera espektrala, 3,65 s-ko datuen batze denbora eta 22144 puntu 32 k-kin 

transformatutako FIDa (indukzio askearen jaustera, free induction decay). 

Karbono-espektroak, 13C, 75 mHz-tan eta 5 mm-ko barne diametroa duten hodietan egin dira. Laginaren 

masa-potzentajea 20%-koa izan da, espektroak lortzeko erabilitako baldintzak hurrengoak izanik: 90º-ko 

pultsua, 16500 Hz-ko zabalera espektrala, 0,9 s-ko datuen batze denbora eta 29952 puntu 32 k-kin 

transformatutako FIDa. 

3.2.3 Tamainaren arabera bereizteko kromatografia 

Bataz besteko masa molekularra kalkulatzeko, molekularen tamaina diferentzian oinarritzen den Waters 

etxeko kromatografo bat erabili da. 

Erabilitako fase mugikorra tetrahidrofuranoa, THF, izan da, eta banaketa Waters etxeko bi zutabe erabiliz 

egin da. Zutabe hauen poro tamaina 500 Å-ekoa izan da eta fase mugikorraren abiadura 1 mL/min-koa. 

Saiakuntza 30 ºC-tan burutu da. 

Erretxinaren masa molekularra ematerakoan poliestireno (PS) patroietan oinarritutako kalibraketa erabili 

da. 

3.2.4 Biskositatearen neurketa 

Erretxinaren biskositatea neurtzeko Brookfield metodoa erabili da. Metodo honek neurtzen duena zera da: 

tenperatura zehatz batean dagoen erretxinak, bere baitan, abiadura konstante batez biraka dagoen 

torlojoari ezartzen dion biraketarekiko erresistentzia, zein erretxinaren biskositatearen araberakoa izango 

den, ikus 3.1 irudia. Torlojo desberdinak ditu, eta neurtu behar den biskositate tartearen arabera 

aukeratzen dira. Saiakuntza NF T 51-2104 araua erreferentzi bezala hartuz egin da. 

-aldatzailea 

Torlojoa 

Abiadura- 

Bainua T tenperaturan 
Erretxina 

-ardatza 
Bihurdura- 

Motorea M

 

3.1 Irudia. Erretxinaren biskositatearen neurketa. 
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Erabilitako tresneria: 

Brookfield biskosimetroa 

± 1 ºC-ko zehaztasuna duen bainu termostatiko bat 

Termometroa 

Era honetan, erretxina soilari neurtu zaio biskositatea. 

Erretxinari biskositatea neurtzeko 16 mL-ko laginak eta 00 torlojoa erabili dira, eta lagin honi tenperatura 

desberdinetan dagoen bainuan girotu ondoren neurtu zaio biskositatea. 

3.3 Erretxinaren karakterizazioa 

Erretxina MDI (metilen bis(fenil isozianato)) polimerikoan oinarritzen da, zeinek alkohol birekin 

erreaktorean erreakzionatuko duen uretano taldeak emanez. Alkohol hauetatik batek erretxinen 

eraldaketan gauzatzen den sareatzean parte hartzen duen lotura bikoitza du. 

3.3.1 Metilo metakrilato-portzentajearen kalkulua 

Erretxina honen hiru lote desberdin erabili dira, gastatu ahala berria eskatu da, eta hegazkorren edukia 

hauetariko bakoitzean kalkulatu da, eduki hauek 3.1 taulan agertzen dira.  

 

Lehenengo erretxinak 52,0 ± 0,5 

Bigarren aldiz eskatutako erretxinak 50,5 ± 0,9 

Hirugarren aldiz eskatutako erretxinak 54,5 ± 0,9 

3.1 Taula. Erretxinaren MMA-portzentajea. 

 

Lehen aldiz eskatutako erretxina azterketa zinetikoa egiteko erabili da. Bigarrenarekin biskositatea aztertu 

da eta hirugarren aldiz eskatutako erretxina pultrusioz eraldatzeko erabili da. 

3.3.2 NMR teknikaren ondorioak 

Teknika hau erabiliz erretxinak dituen talde funtzionalak ezagutuz formulazio zehatz bat proposatu da. 

Erretxinaren hidrogeno-espektroa (3.2 irudia), zein karbono-espektroa (3.3 irudia) egin dira. 

Erretxinaren MMA-portzentajea handia izanik, kantitate honek espektroak asko baldintzatu ditu, MMA-

arentzat lortutako seinaleak handiegiak izanik, beste taldeen seinaleak txikitu egiten dira. Hau dela eta 
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erretxinaren MMA-potzentajea gutxitu egin da 3.2.1 atalean azaltzen den eran. Saiakuntza hau 

egiterakoan erretxinak izan duen MMA-portzentajea 32,36% izan da. 

Erretxina hurrengo osagaiak kondentsatuz ateratzen den polimeroen nahastea, MMAan disolbatuz, 

sintetizatzen dela proposatu da. Formula hauetan hidrogeno desberdinak espektroko pikuak zehazteko 

erabili diren zenbaki desberdinekin markatu dira. 

MDI Polimerikoa 

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O r

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O r

1

21

2
3

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O r

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O

NC CH2 CH2O N C O

N

C
O r

1

21

2
3

 

non r MDI polimerikoaren polimerizazio-maila den, eta bere balioak 0, 1, 2, 3 eta gehiago izan 

daitezkeen, 3.3.3 atalean ikusten den bezala. 

HEMA (2-hidroxietilo metilakrilatoa): 

CH2 C C O

CH3

O
CH2 CH2 OH

4,5

6

7 7
CH2 C C O

CH3

O
CH2 CH2 OH

4,5

6

7 7

 
Polimetiletilenglikola: 

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

8 9

10
s

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

HO CH CH2 O CH CH2 OH

CH3 CH3

8 9

10
s

 
non s-ren batez bestekoa 10 dela proposatu den. 

MDI polimerikoa bi alkoholekin polimerizatuz ateratzen den erretxina MMAan disolbatzen da. 

MMA: 

CH2 C C O CH3

CH3

O

11
CH2 C C O CH3

CH3

O

11
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3.2 Irudia. Modar 865 erretxinaren 1H NMR espektroa. 

 

3.2 irudian agertzen diren hidrogeno-espektroko pikuak zein hidrogenori dagozkien 3.2 taulan adierazten 

dira. 

Protoia 1-2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 

P (ppm) 7-7,5 3,9 6,1;5,5 1,9 4,4 3,3-3,7 1,10 3,7 

3.2 Taula. 1H NMR espektroko pikuen eta konposatuen hidrogenoen arteko erlazioa. 

 

MDI polimerikoa, HEMA eta polimetiletilenglikolaren polimerizazioz lortutako konposatuetan karbono 

desberdinak markatu dira karbono-espektroko pikuak identifikatzeko: 

CH2 O
O
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H

CH2N N C
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O
O CH2
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2 3

3

4 5

6 7
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3.3 Irudia. Modar 865 erretxinaren 13C NMR espektroa. 

 

3.3 irudiko karbono-espektroaren pikuak 3.3 taulan markatutako karbonoei dagozkie. 

Karbonoa 1 3 3 4,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

P (ppm) 153 119 129 136 40 62 18 136 168 126 17 75 73 

3.3 Taula. 13C NMR espektroko pikuen eta konposatuen karbonoen arteko erlazioa. 

 

Polimetiletilenglikolak MDI polimerikoarekin erreakzionatuz kateak luzatu egiten ditu erretxinaren 

malgutasuna handituz, eta muturretan isozianato taldeak uzten ditu. Hauek hidroxietilo 

metilakrilatoarekin erreakzionatzen dute eta erretxinaren eraldaketan erreakzionatzen duten metakrilato 

sareatze puntuak geratzen dira, zeintzuk disolbatzaile bezala dagoen MMAarekin erreakzionatzen duten 

sare hirudimentsionala eratuz. 

 

3.4 Irudia. MDI polimerikoa eta bi alkoholen kondentsaziotik ateratako uretano-akrilato 
polimero aukera bat. 
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3.4 irudian dagoen erretxinaren formulazioa, desberdinak diren hainbat aukeratatik bat da. Modar 865 

erretxina lortzerakoan erreaktorean bi alkoholak eta MDI polimerikoa sartzen direla kontuan izanik, 

alkoholak MDI polimerikoaren isozianato taldeekin erreakzionatuko dute uretano taldeak dituzten 

polimeroak sortuz. Polimero hauen hazkuntza isozianatoarekin topo egiten duen alkohola hidroxietilo 

metilakrilatoa denean bukatzen da, bertan erretxina prozesatzerakoan sareatzeko erabiltzen den lotura 

bikoitza geratzen delarik. MDI polimerikoa bi isozianato, edo hiru, edo lau, edo gehiago duten monomero 

multzoa denez polimerizazioa adarkatua da, eta sortzen diren polimeroen aukerak hainbat dira. 

Eraldaketan gerta daitezkeen erreakzioak ondoko hauek dira: polimeroaren metakrilatoa-MMA, 

polimeroaren metakrilatoa-polimeroaren metakrilatoa eta MMA-MMA (MMA)f eratuz. Erreakzio hauek 

sei motatan sailka daitezke: 

• Bi polimero desberdinen metakrilatoen artekoa 

• Polimero baten metakrilatoa-(MMA)f-beste polimero baten metakrilato baten artekoa 

• Polimero baten metakrilatoa-(MMA)f-polimero bereko beste metakrilato baten artekoa 

• Polimero bereko metakrilatoen artekoa 

• Sare barneko MMAren homopolimerizazioa, (MMA)f emanez 

• Sare kanpoko MMAren homopolimerizazioa, (MMA)f emanez 

Erreakzio guzti hauetatik lehen biak dira sare makroskopiko baten eraketa gertarazten dutenak, bertan 

polimero desberdinak diren, eta hurbil dauden metakrilatoak lotzen baitira. Hirugarren eta laugarren 

erreakzioek sareatze dentsitatea handitzen dute. Bosgarren erreakzioak sareatzeko erabiltzen den 

monomeroa gastatzen du, eta seigarrenak saretik kanpo geratzen den eta disolbagarria den polimero bat 

sortzen du. Nahiz eta erreakzio guzti hauek ontze-zinetikan eragina izan, lehen biak soilik parte hartuko 

dute sarearen eraketan. 

3.3.3 SEC teknikarekin ateratako emaitzak 

Teknika honekin bi nahasteren masa molekularrak kalkulatu dira. Alde batetik, Modar 865 erretxina 

lortzeko erabiltzen den MDI polimerikoarena, eta bestetik Modar 865 erretxinarena. Kasu honetan ere 

Modar 865 erretxinaren MMA-portzentajea gutxitu egin da 32,36% izan arte. 

MDI polimerikoaren kromatograma 3.5 irudikoa da. Bertan agertzen diren pikuak honako konposatuei 

dagozkie: 

MDI polimerikoa hurrengoa izanik: 
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• 21 minututara ateratzen den pikua r = 0 duen molekulari dagokio 

• 19 minututara ateratzen den pikua r = 1 duen molekulari dagokio 

• 17,8 minututara ateratzen dena r = 2 duenari dagokio 

• 17,2 minututara ateratzen dena r = 3 duenari dagokio 

• Eta azken piku honen malda r > 3 duten molekulei dagozkio 
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3.5 Irudia. MDI polimerikoaren kromatograma. 

 

PSa patroi bezala erabiliz atera diren masa molekularrak honako hauek dira, zenbakiko batez besteko 

masa molekularra ( nM ) 393, eta pisuko batez besteko masa molekularra ( wM ) 727, ondorioz MDI 

polimerikoaren polisakabanatzea 1,85-ekoa da. 

Modar 865 erretxinaren kromatograma 3.6 irudian agertzen dena da. Bertan ezagutzen den pikua 16,7 

minututara ateratzen dena da, metilo metakrilatoaren eluzioari dagokiona. Eluzio-denbora baxuagoan 
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kanporatzen dena, masa molekular desberdineko polimero nahastea da. PSa patroi bezala erabiliz 

kalkulatu diren masa molekularrak hurrengoak dira: nM  1607 eta wM  8619. Erretxina honen 

polisakabanatzea 5,4 izanik. 
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3.6 Irudia. Modar 865 erretxinaren kromatograma. 

 

3.3.4 Erretxinaren biskositatea tenperaturaren arabera 

Erretxinaren biskositatea bi faktoreren araberakoa da5, tenperatura eta konbertsio-maila. Tenperaturak 

erretxinaren biskositatean duen eragina aztertu da 3.2.4 atalean azaldu den eran. 3.7 irudian erretxinaren 

biskositatea tenperaturaren aurrean irudikatu da, eta bertan zera ikusten da: tenperatura handitzen den 

heinean erretxinaren biskositatea gutxitu egiten dela. 

Erretxinaren biskositatea eta tenperatura (3.2) ekuazioak erlazionatzen ditu. 

RT
E

o

af

eμμ =  (3.2)

non μ biskositatea, Eaf fluxuko aktibazio energia, R gasen konstantea, μo tenperatura ∞ deneko 

biskositatea eta T tenperatura absolutua diren.  

(3.2) ekuazioan logaritmo nepertarra hartuz eta lnμ  versus 1/T irudikatuz (ikus 3.8 irudia), zuzenaren 

maldatik fluxuko aktibazio-energia atera daiteke. Zuzen hau 3.8 irudian agertzen da. 
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3.7 Irudia. Erretxinaren biskositatea tenperatura desberdinetan. 

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

1/T (K-1)

ln
 μ

 

 

3.8 Irudia. Erretxinaren biskositatearen nepertarra 
tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean. 

 

3.8 irudiko zuzenaren ekuazioa (3.3) da. 

T
1

8,372553,14ln +−=μ  (3.3)
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non lnμo = –14,53, eta Eaf/R = 3725,8 diren. Azken gai honetan R ordezkatuz fluxuko aktibazio-

energiaren balioa 31 kJ/mol eta μo 4,89.10-7 Pa.s direla atera da. Sharma et al.6ek pultrusio-molde barneko 

presioa modelizatzerakoan, erretxinaren biskositatea adierazten duen formulan sartutako Eaf eta μo-ren 

balioak hauen antzerakoak dira. 

3.4 Ontze-prozesuaren karakterizaziorako egindako saiakuntzak 

3.4.1 Hasiarazlearen hautaketa: SPI testa  

Hasiarazle kantitate desberdinak erabiliz, SPI testa7 bezala ezagututako saiakuntza erabili da, tenperatura 

desberdinetan. 

Saiakuntza hau hasiarazlea, izaeran zein kantitatean, aukeratzeko egin da, eta hurrengo eran burutu da. 

Erretxina eta hasiarazlea dagokion portzentajean nahastu, ikus 3.1.3.1 atala. Nahaste honen 10 mL saio-

hodi batean sartu eta bere barnean zentratuta dagoen J termopare bat jarri. Saio-hodia, T tenperaturan 

dagoen bainu termostatiko batean sartu eta, Philips KS3460 puntu erregistratzaile bat erabiliz, 

nahastearen tenperatura denboran zehar irudikatu da, ikus 3.9 irudia. Era honetan erretxinak, bai izaeran 

bai kantitatean, ontze-denboran duen eragina, tenperatura desberdinetan, aztertu da. 

Saiakuntza honekin, gel-denboran, tgel, hasiarazle kantitateak duen eragina ere aztertu da. Gel-denbora 

hurrengo eran definitu da, erretxina-hasiarazle nahastea bainuan sartzen denetik kurbak inflexio-puntua 

hartzen duenerainoko denbora tartea. 

 

t

T

Erretxina

Bainuontzi termostatikoa

M T

t

t

T

Erretxina

Bainuontzi termostatikoa
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Erretxina

Bainuontzi termostatikoa

M T

t

t

T

Erretxina

Bainuontzi termostatikoa

M T

t

t

T

Erretxina

Bainuontzi termostatikoa

M T

t

tgel  

3.9 Irudia. Erretxinaren ontze-denboraren neurketa. 
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3.4.2 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria 

Teknika hau erretxinaren ontzearen azterketa egiteko erabili da. Lan honetan erabili den neurgailua 

Perkin-Elmer etxeko DSC-7-a izan da, eta ASTM D 5028-968 araua hartu da erreferentzia bezala. 

Teknika hau materialari tenperatura-programa jakin bat ezartzean oinarritzen da, eta baldintza hauetan, 

materialak aurkezten dituen propietate termikoak neurtzen dira. Bi erako saiakuntzak egin daitezke; 

dinamikoak zein isotermoak. Dinamikoak, aztertu beharreko lagina eta erreferentzia-lagina abiadura 

berdinez berotuz tenperatura bera izan dezaten eman behar zaien bero diferentzia neurtzean datza. 

Isotermoa, aldiz, lagina eta erreferentzia tenperatura konstantean mantentzeko eman behar zaien bero 

diferentzia neurtzean datza. 

Teknika hau erretxinaren ontze-beroa kalkulatzeko erabili da. Datu hauek landuz, tenperatura 

desberdinetan ondutako erretxinen konbertsioak (x) eta konbertsio-abiadurak (dx/dt) atera dira, eta 

erretxinaren ontze-zinetikarako eredu bat proposatu da, parametro zinetikoak atereaz. 

Saiakuntza hauetan bi motako kapsulak erabili dira, itxiak eta zulodunak. Kapsula itxiekin hasi zen 

ikerketa baina saiakuntzen errepikapenean arazoak zirela eta, zulodunekin jarraitu zen azterketa. 

Saiakuntza guztietan giro geldoa lortzeko erabili den fluidoa nitrogenoa izan da, eta erabilitako laginen 

pisua 10 eta 15 mg tartekoa izan da. 

3.4.2.1 Ekorketa dinamikoak 

Saiakuntza dinamikoak bi erakoak izan dira: bata, erreakzioan askatzen den bero osoa kalkulatzeko; 

ekorketa hauek berotze-abiadura desberdinekin gauzatu dira (0,5 ºC/min, 1 ºC/min, 2 ºC/min, 5 ºC/min, 

10 ºC/min eta 20 ºC/min), eta tenperatura tartea 35 ºC-tik 180 ºC-rainokoa izan da. 

Eta bestea, berriz, 10 ºC/min-ko berotze-abiaduraz eta 35 ºC-tik 200 ºC-ra, bi helburu desberdinekin egin 

da. Ekorketa dinamiko baten ondoren egindakoa ontze-erreakzioa bukatuta dagoela ziurtatzeko, eta 

saiakuntza isotermoaren ondoren egindakoa sistemaren bero hondarra (ΔHR) lortzeko. 

3.4.2.2 Ekorketa isotermoak 

Saiakuntza hauek tenperatura (Tiso) desberdinetan egin dira: 42 ºC, 45 ºC, 50 ºC, 55 ºC eta 60 ºC-tan. 35 

ºC-tik saiakuntza-tenperatura isotermora 50 ºC/min-ko abiaduraz berotu da, eta bertan mantendu, 

erreferentzia eta laginari gehitu beharreko bero diferentzia konstante izatera iritsi arte (60-90 min). 

Ekorketa isotermo bakoitza egin ondoren, 3.4.2.1 atalean deskribatzen den ekorketa dinamikoa egin da 

bero hondarra kalkulatzeko. 
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Ontzeari dagokion entalpia kalkulatzeko, ekorketa isotermo bakoitzean igorritako beroari dagokion bero 

hondarra batu zaio. 

Erreakzio-entalpia, zuzen oinarriak eta makurrak osatzen duten azalera kalkulatuz atera da, ikus 3.10 

irudia. 

Zuzen oinarria

Makur 
esperimentala

t

B
er

o-
flu

xu
a ΔHT

ΔHt

t

ti Zuzen oinarria

Makur 
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t

B
er

o-
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a ΔHT

ΔHt

t

ti

 

 3.10 Irudia. Ekorketa isotermo baten termograma. 

non, ti, indukzio denbora eta t denbora diren. 

Indukzio-denbora saiakuntza tenperatura isotermora iritsi den unetik, sareatzea hasten den unera dagoen 

denbora bezala definitzen da. Sareatze erreakzioa, bero diferentzia hasierako baliotik aldatzen hasten 

denean gertatzen hasia dela suposatu da. 

Ekorketa isotermoetan konbertsioa kalkulatzeko (3.4) ekuazioa erabili da: 

RisoT

isot

HTH
TH

x
Δ+Δ

Δ
=

)(
)(

 (3.4)

non: ΔHt(Tiso) = t denbora batekiko ematen den erreakzioaren entalpia, Tiso tenperaturan. 

 ΔHT(Tiso) = Tiso tenperaturan ekorketa isotermoa bukatu ondoren ontze-erreakzioak askatu duen 

beroa. 

 ΔHR = hondar entalpia; saiakuntza isotermoan erreakzionatu gabe gelditu den materialari 

dagokion polimerizazio-beroa, zein ekorketa dinamikoa eginez kalkulatu den.  

 ΔHosoa = ΔHT(Tiso) + ΔHR 

3.5 Pultrusio bidezko profilen lorpena 

3.5.1 Pultrusio makina 

Erabilitako pultrusio makinak ondorengo atalak ditu, ikus 3.11 irudia: 
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1. Zuntz-biltegia 

2. Bustitze-bainuontzia 

3. Preformak 

4. Berotutako moldea 

5. Tiratze-sistema 

6. Ebaketa-sistema 

7. Biltegia 

Zuntz-biltegia 
Ebaketa-sistema 

Bustitze- 
bainuontzia 

Moldea Tiratze-sistema Biltegia Zuntz-biltegia 
Ebaketa-sistema 

Bustitze- 
bainuontzia 

Moldea Tiratze-sistema Biltegia 

 

3.11 Irudia. Pultrusio-makinaren eskema. 

 

3.12 irudian profilak ateratzeko erabili den pultrusio-makina ikus daiteke. 

 
3.12 Irudia. Lanean erabili den pultrusio-makina.  
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1. Zuntz-biltegia 

Biltegia apal batzuk osatzen dute. Apal hauetan roving bobinak kokatzen dira, ikus 3.13 irudia, hauek erdi 

aldetik askatzen dira eta sabaian dauden gako batzuetara zuzentzen dira (ikus 3.14 irudia), jarraian 

bustitze-bainuontzira bideratuak direlarik. Tarte honetan ez da komeni roving txorta desberdinak elkar 

ukitzen jartzea edo gurutzatzea; elkar ukitzen badute marruskadura handia sortzen da beraien artean eta 

estatikoki kargatzen dira (bustitze-bainuontzira hauts asko eramaten dute erretxinaren biskositatea asko 

handituz). Gurutzatzen badira korapiloak sortzen dira eta tiratze-tentsioa handitzeaz gain hariak apurtu ere 

egin daitezke. 

 

3.13 Irudia. Pultrusio-makina elikatu duen zuntz-biltegia.  

 

3.14 Irudia. Roving-en norabideratzea. 
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2. Bustitze-bainuontzia 

Bainuontzian erretxina eta gehigarrien nahastea jartzen da, eta bertan hariak busti egiten dira. Bainuaren  

sarreran eta irteeran hariak zeharkatuko dituzten sareak kokatzen dira. Sare hauek hariak zuzentzeko dira 

eta bainuontziko irteeran dagoenak hariei daramaten erretxina soberakina ere kentzen die. Bainuontzi 

barnean, ikus 3.15 irudia, harien ibilbidearekiko zeharkako norabidean arrabola batzuk daude, hariak 

erretxina barnean mantendu daitezen bainuontzia zeharkatzen duten bitartean. 

Lanean erabili den bainuontzia 3.16 irudian ikusten dena da. 

Zuntz  
sikuak 

Biltegitik 

Bainuontzia 

Erretxina 
xukatzen duten 
arrabolak

Zuntza erretxina 
barnean 
mantenduko duten 
arrabolak

Erretxina

Preformara 
eta  
moldera

Bustitako  
zuntzak 

3.15 Irudia. Bustitze-bainuontzia. 

 
3.16 Irudia. Lanean erabili den bainuontzia.  
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3. Preformak 

Preformak, ikus 3.17 irudia, zuntzei forma eman eta moldearen sarrerara zuzentzeko erabiltzen dira. 

Zuntzei daramaten erretxina soberakina ere kentzen diete moldearen sarreran sortzen den presio 

hidrostatikoa altuegia izan ez dadin. Hauek, politetrafluoroetilenozkoak (PTFE) izan dira. 

Bigarren preforma 

Lehen preforma 

 

3.17 Irudia. U erako profil bati dagozkion preformak. 

 

4. Moldea 

Moldea konpositeari forma eman eta erretxina gogortzeko erabiltzen da. Metalikoa izaten da (aldez 

aurretik gutxi gorabehera 30 HRCraino gogortuak diren erreminta altzairuak erabiltzen dira) eta luzerarik 

ohikoena metro bat ingurukoa izaten da. Lan honetan erabili den moldeak 0.8 m-ko luzera izan du, 3.18 

irudian irudikatuta dago. Konpositeak kopiatzen duen gainazala leuna eta gogorra izan behar da, sarritan 

kromatuta egoten da. Moldearen sarrera alakatua izan da, ikus 3.19 irudia, angelu biziak ekidituz, horrela 

moldearen sarreran sortzen den presio hidrostatikoa gutxitu egiten da. 

Moldearen sarrerako alaka 2 mm-tan zabalduta dago 5º-ko angeluarekin. Sarrera hau 3.19 irudian ikusten 

da. 

Molde hau mahai mugikorraren gainean dagoen eta berotze-erresistentziak dituen plaka gainean kokatzen 

da, eta bere gainean berotzeko erresistentziak eta tenperatura kontrolatzen duten termopareak dituen beste 

plaka bat lotzen da. 3.20 irudian ikusten da moldea nola kokatzen den berotzeko plaken artean, bertan 

termopareen kokapena ere ikus daiteke. 

Molde hau, berotutako olioa erabiltzen duen zirkuitu bat edo erresistentzia elektrikoak erabiliz berotu 

egiten da, bere luzeran jarrita dauden termopareak lortutako tenperatura-profila kontrolatzen dutelarik. 

Kasu honetan, erresistentzia elektrikoak erabili dira moldea berotzeko, ikus 3.22 irudia.  
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3.18 Irudia. Moldea. 

 

M aterialaren 
sarrera

2 

5°

 

3.19 Irudia. Moldearen sarrera. 

 

Tenperaturaren kontrola moldearen hiru puntu desberdinetan kokatuta dauden hiru termoparek egiten 

dute, beraien kokapena 3.22 irudian agertzen da. Sarreratik hurbilen kokatuta dagoen termopareak 

kontrolatzen duen tenperaturari T1 deitu zaio, erdian dagoenak kontrolatzen duenari T2, eta moldearen 

irteeratik hurbil dagoenak kontrolatzen duenari T3. 
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Erretxina, likido liskatsu eran sartzen da molde barnera, bertan, beroaren eraginez, ondu egiten da eta 

bertatik konposite zurrun bat izanik kanporatzen da. 

 

 

3.20 Irudia. Moldea, berotze-erresistentziak eta tenperatura 
kontrolatzen duten termopareak. 

 

5. Tiratze-sistema 

Erabili den tiratze-sistema sumil erakoa izan da. Sinkronizatuta dagoen zilindro bikote bat izan da, eta 

zilindro hauek era jarraian tiratzen dute, ikus 3.21 irudia. 

Azpiko plaka tiratzailea

Goiko plaka finkoa 

Zutoi gidatzailea 

Zilindro hidraulikoa 

Plaka lotzailea 

 

3.21 Irudia. Sumil erako tiratze-sistema (aurretiko bista). 
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Moldearen irteeratik tiratze-sistemak profila heltzen dueneko tokira gutxieneko distantzia bat egotea 

komeni da (gutxi gorabehera 3 metro) profila hoztu dadin. 

6. Ebaketa-sistema 

Diamantezko ertza duen ebaketa konbentzionaleko zerra erabili da. Zerra duen karruak, zerrak mozten 

duen tartean profilak egiten duen bidea egin behar du, eta moztu eta gero berriz ere bere hasierako tokira 

bueltatu behar du. 
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3.22 Irudia. Moldearen albotiko bista eta berogailu xaflen goitiko bista. 
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7. Biltegia 

Moztutako profilak pilatuko diren lekua. 

3.5.2 Profilaren deskribapena 

Profilaren neurriak aukeratzerakoan, zeharkako propietateak aztertzeko besteko zabalera izatea izan da 

kontuan hartu dena, erretxinaren eragina norabide honetan nabarmenagoa baita. Hau dela eta, 3.18 irudiko 

moldea erabili da profila egiteko. Molde honetatik lortzen den profilak duen sekzioa U erakoa da, eta 3.23 

irudian agertzen da.  

 

94,1
97,7 

3,0 5,
7 

 

3.23 Irudia. Profilaren sekzioa.  

 

Lortu den profiletik 90 mm-ko zabalera eta 3 mm-ko lodiera duen plaka bat lortu da, eta plaka hau da 

gero mekanikoki aztertu dena. 

3.5.3 Prozesu-parametroak 

Pultrusio-prozesuan zehar aldatu diren parametroak moldearen tenperatura-profila (moldearen erdialdeko 

tenperatura, T2) eta tiratze-abiadura, vtir, izan dira, eta kontrolatu direnak aldiz, profil barneko tenperatura, 

beronek moldea zeharkatu duen tartean, profila ateratzeko makinak egin duen indarra eta profiletik, 

zuntzen norabidean eta zeharkako norabidean, ateratako probetei egindako makurdura-ezaugarriak. 

Pultrusio-parametroak 3.4 taulan adierazten direnak dira. Bertan tenperaturari dagokionez, 3.22 irudian 

aipatutako termopareek tenperatura moldearen hiru zona desberdinetan kontrolatzen dute. T1 (60 ºC) eta 

T3 (160 ºC) tenperaturak ez dira aldatzen profil batetik bestera, aldatzen dena T2 tenperatura da, zein “a” 

hizkiaz adieraziko den. Tiratze-abiadurak “b” hizkiaz adieraziko dira eta bi aldagai hauen balioak 3.4 

taulan ikus daitezke.  

Hau guztia kontuan izanik profilen izendapena egiteko Pab era jarraitu da, non a-k hartzen dituen balioak 

1, 2, 3 eta 4 diren, eta hauei dagozkien tenperaturak 3.4 taulan agertzen diren, eta b-k hartzen dituen 
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balioak 1, 2, 3, 4 eta 5 diren, eta hauei dagozkien tiratze-abiadurak 3.4 taulan agertzen direnak diren. 

Parametro bikote desberdin bakoitzarekin egindako profil kantitatea 3.5 taulan agertzen da. 

T2 (ºC) vtir (mm/min) 

(a=1) 80 (b=1) 100  

(a=2) 100 (b=2) 200  

(a=3) 120 (b=3) 400  

(a=4) 140 (b=4) 600  

 (b=5) 800  

3.4 Taula. Pultrusio-prozesuan erabilitako moldearen T2 
tenperatura eta tiratze-abiadura desberdinak. 

 

Profila Kantitatea 
(cm) Profila Kantitatea 

(cm) Profila Kantitatea 
(cm) Profila Kantitatea 

(cm) 

P11 1348 P21 667 P31 492 P41 1014 

P12 947 P22 631 P32 813 P42 860 

P13 625 P23 817 P33 1119 P43 1118 

P14 318 P24 642 P34 666 P44 655 

  P25 506 P35 499 P45 807 

3.5 Taula. Prozesu-parametro bikote bakoitzarekin egindako profil kantitatea. 

 

3.6 Pultrusio-prozesuko parametroak neurtzeko erabili diren metodoak 

3.6.1 Tenperaturaren neurketa 

Pultrusio-prozesuan tenperaturaren kontrola hurrengo bi eratara egin da.  

Lehena pultrusio makinaren kontrol-sistema erabiltzea da; bertan moldearen tenperatura hiru zona 

desberdinetan kontrolatzen da. Tenperatura, prozesu-parametro bat da, eta moldearen hiru zona 

desberdinetan zein tenperatura izan nahi den programatuz gero sistemak tenperatura horretan mantenduko 

du (± 1 ºC-ko zehaztasunarekin). 
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Beste alde batetik, profil barneko tenperatura ondorengo eran neurtu da, ikus 3.24 irudia, moldearen 

barnea zeharkatzen duen profilaren erdi aldean, beira-zuntzarekin estalita dagoen 0,2 mm-ko J termopare 

haria sartu da eta, profilaren barnealdeko tenperatura neurtu da profilak moldea zeharkatu duen ehinean. 

Termopare hau Philips KS3460 puntu erregistratzaile bati konektatu zaio zeinek segunduko bi puntu 

markatzen dituen.  

 

Zuntz-biltegia Bustitze- 
bainuontzia Termoparea

Karga-zelula 

Datu-bilketa sistema 

Moldea 

 

3.24 Irudia. Profil barneko tenperaturaren neurketa pultrusio-prozesuan zehar. 

 

3.6.2 Indarraren neurketa 

Profila tiratzeko egin behar den indarra neurtzeko, kalibratutako karga-zelula bat erabili da, ikus 3.25 

irudia. 

F

 

3.25 Irudia. Karga-zelula. 
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Zelula honetan galgak itsatsita daude eta Instron saiakuntza-makina orokorrean kalibratu da, horrela 

indarraren eraginez kaptadorea deformatzen denean galgek seinale bat ematen dute, eta kalibrazioarekin 

seinale horri dagokion indarra ateratzen da. Karga-zelula hori moldearen atzealdean jartzen da 3.26 

irudian ikusten den bezala eta moldea kulunkaria den mahai baten gainean kokatuta dagoenez, profiletik 

tiratzerakoan, mahai honek aurrerantz egiten du, karga-zelulan neurtuko den indarra eginez. 

 

Mahai mugikorra 

Tiratze-indarra 

Karga -zelula

Mahai fixua

Datu bilketa-sistema 

Moldea
Buztitako zuntzak Profila

 

3.26 Irudia. Tiratze-indarraren neurketa pultrusio-makinan.  

 

3.7 Profilen azterketa mekanikoa egiteko erabili diren saiakuntzak 

Pultrusio-prozesuan profila atera ahala begiz aztertu da gainazaleko akatsen berri izanez, prozesuan 

eragin eta profilen gainazal itxura hobetzeko. Kontuan hartu direnak txaplatak sortzearen ondorioa den 

profilak moldearen gainazala ez kopiatzea eta pitzadurak izan dira. 

3.7.1 Zuntz-potzentajearen kalkulua 

Saiakuntza hau pultrusioz lortutako profilen zuntz masa-portzentajea kalkulatzeko egin da, eta 

erreferentzi bezala ASTM D 2584-949 araua hartu da. 

Estufan, 105±1 ºC-ko tenperaturan, lau arragoa sikatu eta, lehorgailuan hoztu ondoren pisatu egin dira, 

pisu hau M1 izanik. 

Ateratako profiletik lau lagin moztu eta arragoa bakoitzean lagin bat sartu da. Laginek duten ura 

lurrintzeko 100 ºC-tan dagoen labean ordu erdiz sartu dira. Lehorgailuan hoztu eta, lagina barruan 

duelarik, arragoa berriz pisatu da. Arragoa berriro ere estufan sartu, bertan mantendu eta, lehorgailuan 

hoztu ondoren, berriz ere pisatu egiten da. Pausu hau, jarraian neurtzen diren bi masa berdinak izan arte 

errepikatzen da. Masa hau M2 izango da. 
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Behin lagina prestatuta dagoenean (erretxina + zuntza izanik) erretxina erre egiten da. Horretarako 

prestatutako arragoak 450 ºC-tan dagoen labe batean sartzen dira eta bertan 2 orduz mantentzen dira. 

Gero lehorgailuan hoztu eta pisatu egiten dira. Prozesu hau ere jarraian egiten diren bi masa berdinak izan 

arte errepikatzen da, eta pisu hau M3 da. 

M1 ⇒ Arragoaren masa 

M2 ⇒ Arragoaren masa + laginarena ( erretxina + zuntza) 

M4 ⇒ Arragoaren masa + zuntzaren masa 

wz%⇒ Zuntzaren masa-potzentajea (3.5) ekuazioa erabiliz kalkulatzen da 

( ) 100%
12

24

MM
MM

z −
−

=ϖ  (3.5)

Vetrotex10ek zuntzaren, ϕz, bolumen-potzentajea kalkulatzeko (3.6) ekuazioa proposatzen du.  

( ) ( )100%
rvzv

rz
z ρρϖρ

ρϖ
ϕ

−−
=  (3.6)

non ϕz% zuntzaren bolumen-potzentajea, ρr erretxinaren dentsitatea eta ρv zuntzaren dentsitatea diren. 

3.7.2 Azterketa mekaniko-dinamikoa 

Saiakuntza dinamiko-mekaniko-termikoak Metravib biskoanalizatzaile batean egin dira. Hiru puntuko 

makurdura erreminta bat erabiliz, euskarrien arteko distantzia, L, 44 mm-koa izan da, ikus 3.27 irudia. 

Erabilitako probeten neurriak 60x10x3 mm3 izan dira, ikus 3.29 irudia. Saiakuntzak 10 Hz-ko 

maiztasunaz eta 3 ºC/min-ko berotze-abiaduraz gauzatu dira, 20-tik 350 ºC-arteko tenperatura tartean. 

Metravib ekipoak zuzenean neurtzen ditu K modulua eta δ desfase-angelua; bi aldagai hauek erabiliz E’ 

gordetze-modulua, E” galtze-modulua eta “damping”-a edo galtze-faktorea, tan δ, atera daitezke 

hurrengo espresioak erabiliz: 

( )dbLK
db

L
E δωδ

π
2

43

3

2cos
24

' +=  (3.7)

( )δ
π

sin24" 43

3

K
db

LE =  (3.8)

'
"tan

E
E

=δ  (3.9)
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non: K = zurruntasun-modulua, δ = desfasea, ω = maiztasuna, ρ = dentsitatea, L = euskarrien arteko 

distantzia, d = probeten lodiera, b = probeten zabalera diren. 

L  

d  

b  

 

3.27 Irudia. DMAko makurdura saiakuntza.  

 

Ontze-sistemaren beira-trantsizio tenperatura, Tg, galtze-faktorearen piku maximoari dagokion 

tenperatura bezala definitu da11. 

3.7.3 Hiru puntuko makurdura 

Profilen luzetarako eta zeharkako zurruntasuna eta erresistentzia propietateak neurtzerakoan trakzio, 

konpresio eta makurdura saiakuntzak erabil daitezke. Trakzio eta konpresio saiakuntzetan lortzen diren 

modulu eta erresistentziak desberdinak izaten dira. Makurduran, trakzio eta konpresio tentsioak azaltzen 

direnez, tarteko propietateak lortzen dira. Ondorioz, profilen azterketa mekanikoa egiteko hiru puntuko 

makurdura saiakuntza egin da hurrengo bi arauak jarraituz: ASTM D790-9712 eta ASTM D2344-8413. 

Lehen arauan oinarrituta profilen elastikotasun-modulua eta makurdura-erresistentzia atera dira, eta 

bigarrenarekin, profilen ebakidura-tentsioa atera da. 

Egindako saiakuntzaren eskema 3.28 irudian ikusten dena da. 

l Probetaren luzera da eta 60 mm-ko neurria du 

b Probetaren zabalera da eta 10 mm-ko neurria du  

d Probetaren lodiera da eta 3 mm-ko balioa du eta 

L Argia 
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l

L

d b

 
3.28 Irudia. Makurdura-saiakuntza. 

3.7.3.1 Probeten prestakuntza 

Materiala anisotropoa denez, probetak ateratzeko profilaren bi norantza hartu dira kontutan: luzetarakoa, 

harien norantzan ateratakoa, eta zeharkakoa, harien norabidearekiko elkartzutean ateratakoa, ikus 3.29 

irudia. 

 

9 0 º

0 º
 

 

l 
d

b

 

3.29 Irudia. Makurdura-probetak. 

Arauak, material anisotropoetan, norabide nagusi bakoitzean gutxienez 5 probeta saiatu behar direla 

adierazten du. 

3.7.3.2 Saiakuntza-parametroak 

Saiakuntza hauek 1,2 mm/min-ko abiaduran egin dira eta ukipen puntuen arteko distantziak hurrengo 

erlazioan egon dira: L/d = 24, L/d = 20, L/d = 16, L/d = 12, L/d = 8, L/d = 6 eta L/d = 4. 
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L/d = 16-ko erlazioa profilen elastikotasun-modulua eta makurdurarekiko erresistentzia kalkulatzeko 

erabili da. Ebakidura-tentsioa kalkulatzeko erabili den L/d erlazioa 6-koa izan da. Besteak, L/d erlazioak 

tentsio-ihardueran duen eragina aztertzeko erabili dira. 

3.7.3.3 Aztertutako parametroak 

Saiakuntza hauetan aztertutako parametroak elastikotasun-modulua makurduran (E) eta itxurazko 

elastikotasun-modulua makurduran (Ei) zeintzuk (3.10) eta (3.11) ekuazioa aplikatuz lortzen diren, 

makurdura-tentsio maximoa (σ), (3.12) ekuazioa erabiliz kalkulatzen da, eta ebakidura-tentsioa (τ), (3.13) 

ekuazioa erabiliz ateratzen dena, izan dira. 

3

3

4
Malda

db
LE =  (3.10)

3

3

4
Malda

db
LEi =  (3.11)

2
max

2
3

db
LF

=σ  (3.12)

db
F

4
3 max=τ  (3.13)

non “malda” indarra geziaren aurrean irudikatuz ateratzen den zuzenaren malda, eta Fmax probetak jasaten 

duen indar maximoa diren. 

3.8 Profilaren zuntz-portzentajea 

Egindako profilak duen zuntz-portzentajea, 3.7.1 atalean azaltzen den bezala, profila erreaz eta 

erretzerakoan jasandako masaren galera kontutan izanik egin da. 

mlagina (g) merretxina (g) mzuntza (g) wz (%) 

4,825 1,113 3,711 76,912 

4,695 1,114 3,581 76,273 

4,894 1,213 3,683 75,255 

5,089 1,166 3,923 77,088 

Batez bestekoa 76,4 ± 0,8% 

3.6 Taula. Lortutako profilaren zuntz-potzentajea. 
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wz, zuntzaren batez besteko masa-potzentajea 3.6 taulan kalkulatu da. Erretxinaren masa-potzentajea, wr, 

100-wz da. 

Vetrotex-ek zuntzaren bolumen-portzentajea, ϕz, kalkulatzeko proposatzen duen (3.6) ekuazioa erabiliz 

bolumen-portzentaje hau 57,09% dela atera da. Ondorioz, erretxinaren bolumen-portzentajea 42,91% da, 

eta bere kontrakzio teorikoa 8,5%-ekoa izanik (ikus 3.1.1 atala) profilaren kontrakzio teorikoa 3,65%-

ekoa dela kalkulatu da. 
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4. ERRETXINAREN ONTZE-PROZESUAREN AZTERKETA 

Erretxinaren ontzean erabili den hasiarazle sistema hautatu da, eta DSCz, ekorketa dinamikoak erabiliz, 

MMA-portzentajeak erretxinaren ontzean duen eragina aztertzeaz gain berotze-abiadura desberdinak 

erabiliz ontze-erreakzioaren aktibazio-energiaren balio bat lortu da. 

Azkenik, erretxinaren ontzea gauzatzeko egindako ekorketa isotermoetatik ateratako erreakzio-beroak, eta 

erreakzio-abiadurak erabiliz polimerizazio-zinetikarako eredu teoriko bat proposatu da parametro 

zinetikoak atereaz, eta eredu honekin lortutako emaitzak, emaitza esperimentalekin kontrastatu dira. 

4.1 Hasiarazle sistemaren hautaketa 

Erretxinaren ontze-prozesua bizkortzeko hasiarazleak behar direla eta, aztertu direnak, 3.1.3.1 atalean 

azaldutako, Akzo Novel Chemical etxeko Perkadox 16-a eta Trigonox 21S-a izan dira, emaitzak honako 

hauek izanik: 

 Perkadox 16-aren azterketa 

Aztertutako hasiarazle kantitateak 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2 eta 2,4 phr izan dira eta bainu-tenperaturak 40, 

50 eta 60 ºC. 

Azterketa hau, 3.4.1. atalean azaldutako, SPI testa erabiliz egin da, eta lehenengo, bainu-tenperatura 

berean, ontze-erreakzioan hasiarazle kantitateak duen eragina aztertu da. 
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4.1 Irudia. Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16 
hasiarazlearen eduki desberdinetarako, 40 ºC-ko ontze-prozesuan. 
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4.1-3 irudietan erretxina bainu-tenperatura desberdinetan, 40 ºC, 50 ºC eta 60 ºC-tan hurrenez hurren 

polimerizatzerakoan, ontze-erreakzioan zehar neurtutako tenperatura denboraren aurrean irudikatu da. 

Hasiarazlearen tenperatura kritikoa 40 ºC-koa denez, 4.1 irudian tenperatura-pikuak lortzeko denbora 

luzeak behar direla ikusten da, hasiarazle kantitaterik handiena erabiliz ere denbora hau 2 ordutik ez da 

jaisten. 

Bestalde, bainu-tenperatura 50 ºC-koa denean, 4.2 irudia, tenperatura-pikua lortzeko behar den denbora 

nabarmenki jaisten da. Hasiarazle kantitaterik txikiena erabiliz ere denbora hau ez da ordu bat baino 

luzeagoa. Diferentzia hau bainu-tenperatura hasiarazlearen tenperatura kritikoaren gainetik dagoelako da. 

4.3 irudian, 60 ºC-ko ontze-prozesuan, erretxinaren ontze-erreakzioan tenperatura-pikua lortzeko denbora 

jaisteaz gain, hasiarazle kantitate desberdinen artean lortzen diren denbora diferentziak asko txikitu dira, 

hau ere bainu-tenperatura altu horren ondorioa da. 
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4.2 Irudia. Polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16aren 
eduki desberdinetarako, 50 ºC-ko ontze-prozesuan. 

 

4.1-3 irudietan ikusten dena zera da, hasiarazle kantitatea handitzen den heinean gel-denbora gutxitu 

egiten dela; baina hasiarazle-portzentajea handitu ahala gel-denboran dagoen diferentzia geroago eta 

txikiagoa dela. Badago hasiarazle kontzentrazio kritiko bat zeinen gainetik gel-denbora ia konstante 

mantentzen den1. 50 ºC-tan egindako saiakuntzetan (hasiarazle kantitate desberdin gehien erabili deneko 

bainu-tenperatura), hasiarazle-portzentaje bakoitzaren gel-denbora portzentajearekiko irudikatuz, ikus 4.4 

irudia, 1,6 phr kantitatetik aurrera, gel-denbora ez dela askorik aldatzen ikusten da. 
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4.3 Irudia. Polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16aren 
eduki desberdinetarako, 60 ºC-ko ontze-prozesuan. 
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4.4 Irudia. Erretxinaren gel-denbora hasiarazle kantitatearen aurrean, 
bainu-tenperatura 50 ºC denean. 

 

Ondoren, bainu-tenperaturak hasiarazlearengan duen eragina aztertzeko, hasiarazle kantitate bera, eta 

erreakzioa gertatzen deneko bainu-tenperatura desberdinetan neurtutako tenperaturak denboraren aurrean 

irudikatu dira, ikus 4.5 irudia. Bainu-tenperatura 40 ºC-tik 50 ºC-tara pasatzeak ontze-erreakzioa asko 
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laburtzen du, eta diferentzia hau hasiarazle-portzentajea handitzearekin gutxitu egiten da. 50 ºC-tik 60 ºC-

ra dagoen diferentzia ez da hain handia. Hau bainua 40 ºC-tan dagoenean, hasiarazlearen tenperatura 

kritikoan dagoelako izan daiteke, eta beste kasuetan tenperatura hau sobera du gaindituta. 

1,6 phr hasiarazle kantitatearekin erretxinak gelifikatzeko behar duen denbora 40 ºC-tan luzea eta 60 ºC-

tan laburra izanik, 50 ºC-tako bainu-tenperaturaz gain beste tenperatura batzuk ere aztertu dira, bertan 

erretxinak ontzeko behar duen denbora aztertuz. 4.5 Irudian ikusten den bezala 50 ºC-tik gora erretxinak 

ontzeko behar duen denboran diferentzia gutxi dago, ez horrela tenperatura honetatik behera. 
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4.5 Irudia. Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora bainu-tenperatura desberdinetan. 

 

 Trigonox 21S-ren azterketa 

Aztertutako hasiarazle kantitateak 0,6; 0,8; 1 eta 1,6 phr izan dira eta bainu-tenperatura 60 ºC. 
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Trigonox 21S-ren tenperatura kritikoa 60 ºC denez, tenperatura hau baino bainu-tenperatura baxuagorik 

ez erabiltzea erabaki da, eta azterketa 60 ºC-ko bainu-tenperaturan soilik egitea erabaki da. 

4.6 irudian, erretxinak aipatutako baldintzetan ontzean, bere barnean neurtutako tenperaturak denboraren 

aurrean irudikatu dira. 
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4.6 Irudia. Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora Trigonox 21 S 
hasiarazlearen eduki desberdinetarako 60 ºC-ko ontze-prozesuan. 

 

Bainu-tenperatura honetan erretxinak duen ontze-prozesua luzea dela ikusten da, nahiz eta hasiarazle 

kantitatea handia izan (1,6 phr kantitatearentzat gel-denbora ordu betekoa baino gehiago da, 4003 s-koa). 

Gainera denbora hauek, erretxinaren ontzea tenperatura baxuagoetan eginez asko luzatuko lirateke. Hau 

dela eta, hasiarazle hau ez da gehiago aztertu.  

4.1.1 Hasiarazle sistema hautaketaren ondorioak 

Hasiarazlea aukeratzerakoan jarraitutako irizpideak hurrengoak izan dira: 

• 30 ºC-tan erretxinaren ontzea gauzatzeko beharrezkoa den denbora luzea izan behar da, giro-

tenperaturan, erretxina erabiltzerakoan, erreakziona ez dezan 

• 60 ºC-tan erretxinaren ontzea gauzatzeko beharrezkoa den denbora laburra izan behar da 

• 30 ºC eta 60 ºC tenperatura tartean erretxinaren ontzea denbora jakin batean gauzatu behar da 
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Irizpide hauek jarraituz Perkadox 16-a aukeratu da 1,6 phr-ko kontzentrazioan. 40 ºC-tan pikua 2 ordu 

iguruan ematen duen bitartean, 60 ºC-tan 7 minututan ematen duelako. 60 ºC-tan kontzentrazio honetan 

erabilitako hasiarazle honekin lortzen da piku-denborarik laburrena. Portzentaje handiagoak erabiltzeak 

denbora ez du askorik laburtzen 4.4 irudian ikusten den bezala. Hasiarazle hau aukeratuz, giro-

tenperaturan egiten den erretxinaren erabilera-denboran ez da erreakziorik ematen. 

 

4.2 Erretxinaren ontzearen azterketa 

DSCz bi motatako saiakuntzak egin dira: ekorketa dinamikoak eta isotermoak. 

Saiakuntza dinamikoak eginez aztertu dena honako hau da: 

• Oxigenoaren eragina erretxinaren ontzean 

• MMA-portzentajearen eragina erretxinaren ontzean 

• Berotze-abiaduraren eragina erretxinaren ontzean 

Eta ekorketa isotermoak eginez, erretxinaren ontzea tenperatura desberdinetan aztertu da. Lan hau ontze-

zinetikarako eredu teoriko bat proposatzeko erabili da. 

 

4.2.1 Oxigenoaren eragina erretxinaren ontzean 

DSCan egindako saiakuntzak kapsula itxiak erabiliz egiten hasi ziren, baina, errepikagarritasun arazoak 

zirela eta, azterketa kapsula irekiekin jarraitu da.  

4.7 Irudian bi kapsula desberdin erabiliz egindako ekorketa dinamikoak erakusten dira. 

Zulorik gabeko kapsulak erabiliz ateratzen den pikuak hasiera argia aurkezten du, baina, minimoa pasatu 

eta gero, oin zuzenera heldu aurretik, kurbak tripatxo bat erakusten du, ikus 4.7 irudia. Nahiz eta kurbek 

hartzen duten itxura hau izan zulorik gabeko kapsulak erabiltzerakoan, ez dira errepikagarriak, eta 

bertatik ateratzen den erreakzio-beroa ere ez da errepikatzen. 

Era honetan egindako ekorketek errepikapen eza zutela eta ekorketa egiteko prozedura zehatz mehatz 

aztertzen hasi zen; prozedura zehazki jarraituta errepikapena lortzen ez zela ikusiz, kapsulak aldatu egin 

ziren, zulodunak erabiliz, honela lortutako ekorketa-kurbak errepikagarritasuna erakutsi zuten. Guztiz 

itxitako kapsulak erabiliz hurrengoa gertatzen da: kapsulan jartzen den lagin kantitatea ez da berdina 

izaten eta ondorioz bertan geratzen den oxigeno kantitatea ere ez. Oxigenoak ontzean parte hartuz berau 

aldatu egiten du eta ekorketa bakoitzean lortutako emaitzak desberdinak dira. Kapsula irekietan 

nitrogenoak oxigenoa kanporatu egiten du eta ontzea oxigenorik gabe gertatzen da. 
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4.7 Irudia. DSCan egindako ekorketa dinamikoak kapsula desberdinetarako. 

 

Ekorketa hauetan lortutako ontze-beroa (ΔH), eta tenperatura-pikua (Tp) 4.1 taulan agertzen direnak 

dira. 

 ΔH (J/g) Tp (ºC) 

Zulorik gabeko kapsula -274,1 84,6 

Zulodun kapsula -282,6 83,4 

4.1 Taula. Erreakzio-beroa eta tenperatura-pikua zulodun eta zulorik gabeko kapsulak 
erabilitako ekorketa dinamikoetan. 

 

Ondorioak: 

• Kapsula barruan geratzen den oxigenoak erreakzioan parte hartzen du eta geratzen den oxigeno 

kantitatea desberdina denez erreakzioak ez dira errepikatzen 

• Oxigenoak ontze-erreakzioa inhibitu eta mantsotu egiten du. Inhibitu, ontze-entalpia txikiagoa delako 

eta mantsotu, tenperatura-pikua eskuinerago ateratzen delako, ikus 4.1 taula 

Lucas-ek5 bere tesi lanean ontze-erreakzioan oxigenoak duen eragina aztertu du, berau bi eratakoa dela 

esanez; alde batetik, erreakzio inhibitzaileekin erreakzionatzea, eta bestetik, monomeroaren 

polimerizazioa bultzatzea. 
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4.2.2 MMA-portzentajearen eragina erretxinaren ontzean 

MMA-portzentaje desberdinak dituzten erretxina desberdinen ekorketa dinamikoak aztertu dira 

10ºC/min-ko berotze-abiadurak erabiliz.  

Erretxinaren MMA-portzentajea aldatzeko era 3.2.1. atalean azaldutakoa da: MMAaren masa-

portzentajea handitzeko Ashland-ek bidalitako erretxinari MMAa gehitu zaio eta gutxitzeko erretxinan 

dagoen MMAa lurrindu egin da. 
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4.8 Irudia. DSCko ekorketa dinamikoen bero-fluxua vs. tenperatura 
erretxinaren MMA-portzentaje desberdinetarako.  

 

4.8 irudian MMA-portzentaje desberdina duten erretxinen ekorketa dinamikoetatik ateratako bero fluxua 

tenperaturaren aurrean dago irudikatuta. 14,5% MMA-portzentajerako ateratzen den kurbaren 

tenperatura-pikua ezin da besteekin konparatu, portzentaje hori lortzeko erretxina berotu egin delako eta 

MMA lurrintzeko erabili den tenperatura horretan, beste kasuetan erabilitako hasiarazlea (Perkadox 16-a) 

aktibatu egiten delako ontzea hasiz. Kasu honetan Trigonox 21 S-a erabili da, eta hau 60 ºC-tan aktibatzen 

denez, erretxina 40 ºC-tara berotu ahal izan da, eta hutsa eginez MMAa bertatik atera da. 

MMA-portzentajea gutxituz gero pikua eskuinerantz desplazatzen da, hau da, ontze-erreakzioa 

beranduago hasten da.  

Ekorketa hauetan lortutako tenperatura-pikuak eta erreakzio-beroak 4.2 taulan ikusten dira. 
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MMA (%) Tp (ºC) ΔH (J/g) 

20,7 91,7 -119,7 

33,8 85,9 -199,9 

38,0 84,1 -225,9 

41,8 84,1 -237,6 

44,8 83,5 -248,4 

49,4 83,3 -254,0 

51,3 83,2 -265,7 

57,5 84,5 -301,9 

73,0 86,1 -315,9 

100,0 ≈110,0 -578,06 

4.2 Taula. Erreakzio-beroa eta tenperatura-pikuak MMA-
portzentaje desberdineko erretxinen ontzean. 

 

Brill et al.7ek DGEBA Binil-esterra/estireno (erretxina/monomero) sistema aztertu dute estireno-

portzentaje desberdinak erabiliz. Planteatzen dituzten erreakzioak hiru motatakoak dira: erretxinaren 

homopolimerizazioa, estirenoaren homopolimerizazioa eta erretxina/estireno kopolimerizazioa, eta 

aztertzen dutena zera da: erretxinaren eta estirenoaren lotura bikoitzen konbertsioa. Erreakzioaren 

hasierako etapetan erretxinaren lotura bikoitzek estirenoarenak baino bizkorrago erreakzionatu dutela 

ikusi dute, eta estirenoaren portzentajea handitu ahala, erretxinaren lotura bikoitzen konbertsioa handitu 

egiten dela, estirenoaren lotura bikoitzen konbertsioa aldatzen ez den bitartean. Azken hau hurrengo eran 

azaldu dute, estirenoak erretxinaren disolbatzaile bezala jokatuz, erretxina molekulen mugikortasuna 

handitzen du erretxinaren sareatzea erraztuz. Estireno-portzentajea handitzen denean aktibazio-energia 

gutxitzen dela ere ondorioztatu dute, hau ere molekulen mugikortasun handiagoarekin justifikatu dute. 

Tenperatura-pikuak MMA %-arekiko duen menpekotasuna 4.9 irudian ikusten da. 

Tenperatura-pikuan, 50% inguruko MMA-portzentajean, minimo bat dago 4.9 irudian ikusten den bezala. 

Kasu honetan gehien emango litzatekeen sareatzea erretxinaren lotura bikoitza eta MMAaren artekoa 

izango litzateke. MMA-portzentajea gutxituz gero pikua tenperatura altuagoetan gertatzen da, honek, 



Uretano-Akrilato erretxina baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri mekanikoetan 

 82

lotura bikoitzen arteko erreakzioa tenperatura altuagoetan gertatzen dela adierazten du eta aktibazio-

energia handiagoa beharrezkoa dela ondorioztatu daiteke. Hau, MMA-portzentajea gutxitzen denean, 

erretxinaren biskositatea handitzen denez, molekulen mugikortasuna gutxitzen delako izan daiteke8, baita 

erreakzionatzeko dagoen taldeen dentsitatea gutxitzen delako ere9. 

 

80 

85 

90 

95 

100 

15 25 35 45 55 65 75 

MMA (%) 

T p
 (º

C
) 

 
4.9 Irudia. Erretxinaren ontzearen tenperatura-pikua vs. MMA-portzentajea. 

 

Erretxinaren ontze-beroa MMA-portzentajearen aurrean 4.10 irudian agertzen da, eta bertan ikusten dena 

zera da, zenbat eta MMA gehiago izan, ontze-erreakzioan igortzen den bero kantitatea geroz eta 

handiagoa dela. Honek, erreakzio-beroa lotura bikoitz kantitatearen araberakoa dela adierazten du. 
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4.10 Irudia. Erretxinaren ontze-beroa vs. MMA-portzentajea. 
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Auad et al.10ek dibinil ester erretxina (DVER) eta estireno sistemaren ontze-erreakzioa, DSC teknika era 

dinamikoan erabiliz, aztertu dute estireno portzentajeak aldatuz, eta erreakzio-beroa estireno 

kantitatearekin handitzen dela ikusi dute. Joera hau gure azterketarekin bat dator. 

MMA-portzentajeak ontze-erreakzioan duen azterketatik atera dena hurrengoa da: tenperatura-pikuari 

dagokionez, MMA-portzentaje baxuetarako pikua eskuinerantz desplazatzen dela, eta ondorioz, kasu 

honetan gertatzen diren erreakzioek aktibazio-energia handiagoa dutela esan daitekeela. Ontze-beroari 

dagokionez, bero hau handiagoa da zenbat eta MMA gehiago eduki erretxinak. 

4.2.3 Berotze-abiaduraren eragina erretxinaren ontze-prozesuan 

Erretxinaren ekorketa dinamikoak egiteko, erretxina Ashland-ek bidalitako eran erabili da, hau da, 52%-

ko MMA-portzentajearekin eta berotze-abiadura desberdinak erabiliz lagin bakoitzari bi ekorketa egin 

zaizkio. Lehena, erreakzio-beroa aztertzeko, 35 ºC-tik 180 ºC-ra berotze-abiadura desberdinak erabiliz eta 

bigarrena, erreakzioa bukatuta dagoela ziurtatzeko, 35 ºC-tik 200 ºC-ra 10 ºC/min-ko berotze-abiadura 

erabiliz. 

Lehen ekorketa desberdinetan erabilitako berotze-abiadurak, v, hurrengoak dira: 0,5 ºC/min; 1 ºC/min; 2 

ºC/min; 5 ºC/min; 10 ºC/min; 20 ºC/min, eta saiakuntzatik ateratako kurbak 4.11 eta 4.12 irudietan 

irudikatuta daude. 
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4.11 Irudia. DSCko ekorketa dinamiko desberdinen bero-fluxua tenperaturaren aurrean. 
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4.12 Irudia. DSCko ekorketa dinamiko desberdinen bero-fluxua denboraren aurrean. 

 

4.11 irudian eta 4.3 taulan ikusten dena zera da, zenbat eta berotze-abiadura bizkorragoa izan orduan eta 

tenperatura altuagoan gertatzen dela tenperatura-pikua. Hau inertzia termikoagatik da. 

4.12 irudian, zenbat eta berotze-abiadura bizkorragoa izan ontze-erreakzioa lehenago gertatzen dela 

ikusten da. Erretxinari denbora-unitateko ematen zaion energia handiagoa izanik, polimerizatzeko 

beharrezkoa duen aktibazio-energia bizkorrago lortzen baitu. 

v(ºC/min) ΔH (J/g) Tp (ºC) 

0,5 - 291,58 48,58 

1 - 293,57 53,92 

2 - 302,89 59,13 

5 - 297,60 69,67 

10 - 286,83 76,59 

20 - 295,66 89,06 

4.3 Taula. Ekorketa dinamikoetan, berotze-abiadura desberdinetarako, 
ateratako erreakzio-beroak eta tenperatura-pikuak. 
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4.13 Irudia. DSCko ekorketa dinamikoen tenperatura-pikuak vs. berotze-abiadura. 

 

4.13 irudian ikusten dena aurrean aipatutakoa da, hau da, berotze-abiadura zenbat eta handiagoa izan 

orduan eta tenperatura altuagoan ateratzen dela erreakzio-beroari dagokion pikua. 
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4.14 Irudia. DSCko ekorketa dinamikoetatik ateratako erreakzio-beroak vs. berotze-abiadura. 
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DSCko ekorketa dinamikoetan berotze-abiadura desberdinekin lortutako erreakzio-beroak nahiko 

berdintsuak direla esan daiteke, ikus 4.14 irudia.  

Hainbat autorek11-15, ekorketa dinamikoetatik abiatuz, berotze-abiadurak eta tenperatura-pikuak 

erlazionatu dituzte, ontze-erreakzioaren Ea kalkulatzeko baliagarria den ekuazio bat proposatu dutelarik, 

(4.1) ekuazioa. 
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(4.1)

Berotze-abiaduraren logaritmo hamartarra tenperatura-pikuaren aurrean irudikatuz gero, ikus 4.15 irudia, 

ateratzen den zuzenaren maldatik ontze-erreakzioaren Ea lortu da. 
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4.15 Irudia. Berotze-abiaduren logaritmoaren irudikapena tenperatura-pikuaren 
alderantzizkoaren aurrean. 

 

4.15 irudiko zuzenaren ekuazioa ondokoa da: 

PT
11,464121,14vlog −=  (4.2)

Eta zuzen honen maldatik ateratako aktibazio-energia 84,49 kJ/mol-ekoa da. 

De la Campa et al.11ek diepoxiimida erretxina baten, Lam14ek poliester erretxina baten, eta Abadie et 

al.15ek. Poliimida erretxina baten ontze-erreakzioaren energia zinetikoak kalkulatzeko metodo bera erabili 
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dute. Auad et al.10ek DVER/S sistemaren aktibazio-energia DSC teknika era dinamikoan erabiliz atera 

dute eta ateratako emaitza 80 kJ/mol ingurukoa da, bere balio zehatza metodoaren araberakoa delarik. 

Sistema honen ontzean ematen den erreakzio mota guk aztertutako sisteman ematen denaren antzerakoa 

denez, antzerako aktibazio-energiak lortu dira. 

4.3 Eredu zinetikoaren garapena 

4.3.1 Erretxinaren ontze-zinetika 

Erretxina baten gelazioa gerta dadin erretxinak bere kate barnean, gutxienez bi puntutan, 

erreakzionatzeko gaitasuna izan behar du. Horrela, kate hau hirudimentsionala den sareko zati bat da, non 

sarean kobalenteki lotuta dagoen. 

Aztertutako erretxinak lotura bikoitzen erreaktibitatea erabiltzen du polimerizatzerakoan, eta sareatzea 

polimerizazio erradikalarioaren bidez gertatzen da. 

Dena den oso zaila da erretxina komertzial baten ontze-erreakzioaren ezaugarriak lortzea analisi kimiko 

zehatz eta zabal bat egin gabe16,17. Material termogogorgarri komertzial hauek erretxina, disolbatzaile, 

eraldatzatzaile, inhibitzaile...-en nahaste konplexuak dira, eta hornitzaileak, gehienetan, informazio hau ez 

du ematen18. Honen ondorioz, hauen eraldaketa-prozesuen diseinuetan erabiltzen diren eredu zinetikoak 

lortzeko, hurbilketa fenomenologikoak edo proposamen orokorrak erabiltzen dira. 

Han et al.19ek likidoen eraldaketen karakterizazioan egindako lanean, eredu zinetikoen hurbilketa 

desberdinak deskribatu dituzte. Eredu sinple edo proposamen orokor batzuetatik, erretxina zehatzen 

erreakzio mekanismoak deskribatzen dituzten konplexuagoak diren eredu zinetikoetaraino.  

Erretxinaren ontze-zinetika proposatzeko Lee et al.20en lana jarraitu da.  

Parametro zinetikoak lortzeko DSCz egindako ekorketa isotermoak erabili dira, zeintzuk 4.16 irudian ikus 

daitezkeen, eta Kamal et al.21,22ek erretxina termogogorgarrien ontze-zinetikarentzat proposatutako eredu 

zinetikoa erabili da; eredu honek (4.3) ekuazioak erakusten duen portaera autokatalitikoa jarraitzen du. 

( )( )nm xxkk
dt
dx

−+= 1  21  (4.3)

non x konbertsioa eta k1 eta k2 abiadura-konstanteak diren eta erreakzio-maila osoa, m+n = 2 dela 

onartzen20,23 den. k1 abiadura-konstantea hasierako abiadura-erreakzioarekin, hau da, erretxinan hasieran 

dauden taldeek katalizatutako erreakzioarena, eta k2 erreakzio-produktuen eragin katalitikoarekin 

erlazionatuta daude10,24.  

Konbertsioa hurrengo eran kalkula daiteke25,26:  
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osoa

iso )(
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x t

Δ
Δ

=  , non    RT HTHH Δ+Δ=Δ )( isoosoa  (4.4)

non: ΔHi(Tiso) t denbora batekiko ematen den erreakzioaren entalpia, Tiso tenperaturan. ΔHT(Tiso), Tiso 

tenperaturan ekorketa isotermoa bukatu ondoren ontze-erreakzioak askatu duen beroa. ΔHR hondar 

entalpia; saiakuntza isotermoan erreakzionatu gabe gelditu den materialari dagokion sareatze-beroa, hau 

ekorketa dinamiko bat eginez kalkulatu da. 

Tenperatura bakoitzean egindako ekorketa isotemikoen makurrak 4.16 irudian daude irudikatuta, bertan 

ekorketa tenperatura zenbat eta handiagoa izan, pikua bizkorrago ateratzen dela ikusten da. 
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4.16 Irudia. DSCan tenperatura desberdinetan egindako ekorketa isotermoen kurbak. 

 

Ekorketa isotermoetatik ateratako erreakzio-beroen balioak 4.4 taulan ikus daitezke. 

T (ºC) ΔHT(Tiso) (J/g) ΔHR (J/g) ΔHosoa (J/g) 

60 211,0 29,3 240,3 

55 190,4 42,4 232,8 

50 183,2 59,1 242,3 

45 159,3 51,5 210,8 

42 140,7 59,4 200,1 

4.4 Taula. Ekorketa isotermo eta jarraian egindako ekorketa dinamikoetan ateratako beroak. 
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(4.4) ekuazioa erabiliz tenperatura bakoitzari dagokion konbertsioa atera da, zein 4.17 irudian irudikatuta 

dagoen. Lortutako konbertsio maximoa tenperaturaren araberakoa da, eta tenperaturarekin handitu dela 

ikus daiteke. Beste autore batzuek28,29 ere joera bera ikusi dute poliester erretxina batzuen ontze-

prozesuan. 
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4.17 Irudia. Ekorketa isotermo desberdinetan lortutako konbertsioak 
denboraren aurrean.  

 

4.17 irudian ikusten den bezala ontze-erreakzioa hasi aurretik denbora bat pasatzen da. Denbora hau 

tenperaturaren araberakoa da (erabilitako erretxina beti berdina izan baita) eta indukzio-denbora deritzo. 

Indukzio-denbora hau aukeratzeko irizpidea hurrengoa izan da, konbertsioa 0,001 % izan deneko 

denbora. Denbora hauek 4.5 taulan irudikatuta daude. 

T (ºC) 42 45 50 55 60 

ti (s) 508,8 304,0 156,2 105,6 64,0 

4.5 Taula. Tenperatura desberdinetan egindako ekorketa isotermoei dagokien indukzio-denbora. 

 

Indukzio-denbora honek tenperatura desberdinetan ontze-erreakzioa gertatzen hasteko beharrezkoa den 

denbora ematen du, eta berau luzeagoa da zenbat eta tenperatura baxuagoa izan. Tenperatura eta denbora 

honen arteko erlazioa 4.18 irudian ikus daiteke. 
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4.18 Irudia. Indukzio-denboren nepertarra tenperaturaren 
alderantzizkoaren aurrean. 

 

Lan honetan aztertutako erretxinarentzat, indukzio-denbora eta tenperaturarentzat lortutako erlazioa 

hurrengoa izan da: 

Tit
12,1176623,31ln +−=  (4.5)

Ekorketa isotermoetan emandako ontze-denborari indukzio-denbora kenduz gero, erreakzioa gertatzen 

deneko tartea soilik izango da kontutan, konbertsioa eta konbertsio-abiadura tarte horretan definituz. 

Konbertsioa (x) erreakzio-denboraren (t-ti) aurrean irudikatuz 4.19 irudia egin da. Kurba hauen itxura 

prozesu autokatalitikoa jarraituz aztertu diren epoxi erretxina batzuentzako lortu direnaren antzerakoak 

dira27. 

Konbertsioa beiratzez bukatzen denez 4.17 eta 4.19 irudietan ez da x=1 balioa lortzen, barreiaketak 

kontrolatzen duen etapa honetan ematen den konbertsioa kontutan izanik berau 1-era hurbilduko 

litzateke10.  

4.19 irudian, erretxinak erreakzionatzeko behar duen denbora tenperaturaren araberakoa dela ikusten da, 

zenbat eta tenperatura handiagoa izan orduan eta bizkorrago polimerizatzen da eta lortzen duen 

konbertsio-maila handiagoa da. Konbertsio-abiadura (dx/dt) erreakzio-denboraren aurrean irudikatuz 4.20 

irudia egin da. 
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4.19 Irudia. Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsioak 
erreakzio-denboraren aurrean. 
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4.20 Irudia. Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsio-abiadurak 
erreakzio-denboraren aurrean. 

 

4.19 eta 4.20 irudietan erreakzio-beroa handitu ahala lortzen diren konbertsio eta konbertsio-abiadurak 

handiagoak direla ikusten da. Handitze honek erreakzioa beiratzeaz bukatzen dela adierazten du, eta 
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zenbat eta erreakzio-tenperatura handiagoa izan orduan eta konbertsio handiagoak lortu ondoren beiratzen 

da erretxina. 

Piku isotermoa t > 0 denean gertatzen bada, ikus 4.16 irudia, eta t = 0 denean erreakzio-abiadura 

mesprezagarria bada, 4.20 irudian ikusten den bezala, k1-en balioa zero da10,23 , eta orduan (4.3) ekuazioa 

hurrengo eran idatz daiteke: 

( )nm xxk
dt
dx

−= 12  (4.6)

Orokorrean, material termogogorgarrien ontze-erreakzioa, konbertsio osoa lortu aurretik, beiratzez 

bukatzen da30-34. 
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4.21 Irudia. Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsio maximoen 
logaritmo nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean.  

 

4.21 irudiko zuzenak (4.7) ekuazioa betetzen du. 

T
x 13,118341,3ln max −=  (4.7)

(4.7) ekuazioa erabiliz ondorioztatzen dena zera da: 

T > 347 K denean xmax = 1 dela, eta      

T ≤ 347 K denean, konbertsio maximoak (4.7) ekuazioa jarraitzen duela. 

(4.6) ekuazioa beiratzean betetzen ez denez, aldagai aldaketa bat egin behar da: 
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( )nmk
dt
d ξξξ

−= 1  (4.8)

non 
T

t

H
H

Δ
Δ

=ξ  T edozein baldintza isotermo bati dagokion konbertsio erlatiboa den.  

(4.8) ekuazioa beste era honetara idatz daiteke hurrengo aldaketak eginez:  

osoa
max H

H
x T

Δ
Δ

=  eta 
maxx
x

=ξ  

nm

x
x

x
xk

dt
x

xd

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

maxmax

max 1  

( )nm
nm xxx

xx
kx

dt
dx

−= max
maxmax

max  m + n = 2 kontsidera daitekeenez7,29 

( )nm xxx
x

k
dt
dx

−= max
max

 (4.9)

(4.9) ekuazio hau t aldagaiarekiko integratuz, eta m+n=2 dela aplikatuz (4.10) ekuazioa ateratzen da. 

( )

( )i

m

ttk
x

x
m

−=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−

−1
max 1

1
1

 (4.10)

(4.10) ekuazioa tenperatura desberdinetan ematen den konbertsio beretsuetarako aplikatzen bada, 

erreakzio-abiadura konstanteen eta erreakzio denboren erlazioa atera daiteke, eta erlazio hauek landuz, 

ontze-erreakzioen aktibazio-energia, erreakzio-maila eta tenperatura bakoitzari dagokion abiadura-

konstantea atera daiteke, ikus 4.3.2 eta 4.3.3 atalak. 

4.3.2 Aktibazio-energiaren kalkulua 

Erreferentzi tenperatura bat aukeratu da, kasu honetan 50 ºC, zeinen konbertsio erlatiboa xe, erreakzio-

denbora (t–ti)e eta abiadura-konstantea ke izango diren, eta beste edozein T tenperaturarentzat x 

konbertsioa, (t–ti) erreakzio-denbora eta k erreakzio-konstantea izango dira. (4.10) ekuazioa 

erreferentziako tenperatura eta beste edozein tenperaturari aplikatuz gero: 

( )
( )1

max 1
1

1 −

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=−

m

i x
x

m
ttk   edozein T-rentzat (4.11)
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( )
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e

m

eie x
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m
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⎟
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⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=−

−1
max 1

1
1   Te-rentzat (4.12)

m, tenperaturarekiko menpekotasunik ez duen konstante bat da, eta bi tenperaturatan gertatzen direneko 

konbertsio beretsuetan (4.11) eta (4.12) ekuazioetako eskuin aldeak berdinak dira. Beraz, (4.13) ekuazioa 

betetzen da. 

( ) ( )eiei ttkttk −=−  (4.13)

k konstantearentzat Arrhenius-en adierazpen bat erabiltzen bada: ( )RT
Ekk o

−= exp  eta espresio hau 

(4.13) ekuazioan ordezkatuz (4.14) ekuazioa ateratzen da. 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Δ==

−
−

=
TR

E
k
k

tt
tt

A ae

ei

i
t

1exp  , non 
eTTT
111

−=Δ  (4.14)

At = denbora-doiketa faktorea. 

Kalkuluak hurrengo eran egin dira: tenperatura bakoitzean egindako isotermoetan, x/xmax = 0,5026 balio 

finkoari dagozkion t-ti balioak atera eta (4.14) ekuazioa erabiliz tenperatura bakoitzari dagokion At-ren 

balioak atera dira. Balio hauek 4.6 taulan adierazita daude.  

T (ºC) 42 45 50 55 60 

t – ti (s) 1217 959 502 279 180 

At 2,43 1,91 1,00 0,56 0,36 

4.6 Taula. Denbora-doiketa faktorearen balioak. 

 

(4.14) Ekuazioan logaritmo nepertarrak aplikatuz: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

e

a
t TTR

E
A 11ln  (4.15)

ln At vs. Δ(1/T) irudikatzerakoan lortzen den zuzenaren malda erabiliz aktibazio-energia ateratzen da. 

4.22 irudiko zuzenari dagokion ekuazioa (4.16) da 

T
At

111540015,0ln Δ+=  (4.16)

Ea/R = 11540 K  
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R-ren balioa, 8,314 J/mol K ordezkatuz aktibazio-energia kalkulatu da, zeinen balioa Ea = 95,94 kJ/mol 

den. Ateratako aktibazio-energiaren balio hau, erradikal askeen bidez gertatzen diren erreakzioetan, 

erreakzioa hasiarazlearen deskonposaketa termikoarekin soilik hasten deneko kasuetan lortzen denarekin 

bat dator35. 
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4.22 Irudia. Denbora-doiketa faktoreen logaritmo nepertarra tenperaturaren 
alderantzizkoaren gehikuntzaren aurrean. 

 

Aktibazio-energiarentzat ateratako balio hau, DSCz ekorketa dinamikoak erabiliz ateratakoa (84,49 

kJ/mol) baino handiagoa da. De la Campa et al.11ek egindako lanean ere bi metodo hauek erabili dituzte 

aztertutako erretxinaren aktibazio-energia kalkulatzeko, eta lortu dituzten emaitzak ere diferentzia hau 

erakusten dute, ekorketa dinamikoekin lortutakoa isotermoekin lortutakoa baino baxuagoa da.  

Auad et al.10ek dibinil ester/estireno sistema baten zinetika aztertu dute, eta beiratze aurretik ematen den 

ontze-erreakzioari dagokion aktibazio-energia 80 kJ/mol-ekoa dela atera dute. 

Han et al.36ek poliester/estireno sistema batentzat (Owens-Corning-en OC-E701) lortutako aktibazio-

energia 84,07 kJ/mol-ekoa izan da.  

Lan honetan aztertutako erretxinaren ontze-erreakzioarentzat lortutako aktibazio-energia poliester 

erretxinentzako aurkitu denaren antzerakoa da. Hau, lanean aztertutako erretxinak ere, nahiz eta 

monomeroa metilo metakrilatoa izan, binil taldearen erreaktibitatea dela eta polimerizatzen duelako izan 

daiteke. 
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4.3.3 Master kurba eta k eta m-ren kalkulua 

(4.10) ekuazioari, At denbora-doiketa faktorea erabiliz, logaritmo nepertarra aplikatzen bazaio (4.17) 

ekuazioa lortzen da: 

( )[ ] ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

+−
−

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
t

i
t A

tt
m

kAm
mx

x
ln

1
11ln

1
11ln max  (4.17)

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1ln max

x
x

 vs. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

t

i

A
tt

ln  irudikatzen bada, ikus 4.23 irudia, ateratzen den zuzenaren maldatik m 

ateratzen da eta y ardatzarekiko ebaki puntutik k. 

1
malda

1
+=m  (4.18)

eta 
m

kAt −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
1

malda
ordenatuaexp

 
(4.19)
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4.23 Irudia. Master kurba: konbertsio normalizatuen logaritmoa vs. 
murriztutako denbora isotermo desberdinetarako. 

 

4.23-an irudikatuta dagoen zuzenaren ekuazioa hurrengoa da: 
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204,27ln405,41ln max +⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝
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−=⎟

⎠

⎞
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⎛
−

t

i

A
tt

x
x

 , eta:  

m = 0,773 eta k = 9,1637.10-3 s-1
 

(4.19) ekuazioa erabiliz tenperatura desberdinetan egindako isotermoei dagozkien k-k atera dira, eta 

Arrhenius-en ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−= RT

Ekk a
o exp ekuazioa erabiliz ko eta Ea.  

T (ºC) 42 45 50 55 60 

k (s-1) 3,776.10-3 4,793.10-3 9,163.10-3 0,016 0,025 

4.7 Taula. Tenperatura isotermo bakoitzari dagozkion zinetika konstanteak. 

 

4.7 taulan agertzen diren Arrhenius-en k konstanteen logaritmo nepertarrak tenperaturaren 

alderantzizkoaren aurrean irudikatuz, 4.24 irudia, lortzen den zuzenetik ko maiztasun-faktorea eta 

aktibazio-energia atera dira. 
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4.24 Irudia. Tenperatura eta konstante zinetikoen arteko erlazioa. 

 

T
k 111540019,30ln Δ+=  ekuazioa Arrhenius-en ekuazioarekin konparatuz ko = 2,96.1013 s-1 eta Ea = 

95,94 kJ/mol atera da. 
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Aktibazio-energiarentzat ateratako balioa 4.3.2 puntuan, denbora-doiketa faktorea erabiliz, atera 

denarekin bat dator. 

Arrhenius-en ko eta m eta n erreakzio-mailentzat ateratako balioak binil bukaera duten antzerako 

erretxinentzat lortutakoen parekoak dira37. 

(4.10) ekuazioa beste era batera ordenatuz eta At denbora-doiketa faktorea gehituz beste era honetara 

geratzen da: 

( )
1

1
max
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i
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tt
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x
x  

(4.20)

Ekuazio honetan m = 0,773 eta kAt = 9,164.10-3 s-1 balioak ordezkatuz, eta tenperatura bakoitzari dagokion 

At-ren balioak erabiliz, tenperatura bakoitzari dagokion konbertsio erlatibo teorikoa atera daiteke. x/xmax 

vs. (t-ti)/At irudikatuz gero master kurba ateratzen da, eta, berau isotermo bakoitzari dagozkion datu 

esperimentalekin konpara daiteke. 

4.3.3.1 Datu esperimental eta teorikoen arteko konparaketa 

Master kurba 4.8 taulan agertzen diren datu tarteetan irudikatu dela jakinik, datu esperimentalekiko 

konparaketa egin da. 

T (ºC) 

Hasiera Amaiera 

t

i

A
tt −

ln  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1ln max

x
x  t - ti 

maxx
x

 
t

i

A
tt −

ln  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1ln max

x
x  t - ti  

maxx
x

 

60 4,58 4,68 32,41 9,2.10-3 6,99 -3,26 393,37 0,96 

55 4,46 5,12 47,99 5,9.10-3 6,99 -5,33 607,92 0,99 

50 4,50 7,07 90,20 8,5.10-4 6,99 -4,41 1095,50 0,99 

45 4,50 5,97 172,81 2,5.10-3 6,99 -3,37 2094,71 0,97 

42 4,51 7,43 220,86 5,9.10-4 6,99 -4,62 2658,45 0,99 

4.8 Taula. Master kurba irudikatu deneko datu tartea. 

 

Konbertsio erlatiboa denbora murriztuaren aurrean tenperatura desberdinentzat irudikatuz (4.25 irudia) 

esperimentalki lortutako emaitzak eta lortutako parametro-zinetikoak erabiliz ateratakoak nahiko 

bateratuak direla esan daiteke. 
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4.25 Irudia. Konbertsio erlatiboak denbora murriztuaren aurrean tenperatura desberdinetarako. 

 

Isotermo bakoitzari dagozkion datu esperimentalak, eta (4.20) ekuazioa erabiliz ateratako x/xmax balioak t-

ti aurrean irudikatuz, eredu teoriko eta esperimentalaren arteko hurbilketa ikusten da, eta 4.26 irudian 

kurbak irudikatuta daude. 

4.25 eta 4.26 irudietan agertzen diren marra ez jarraiek kurba teorikoa kalkulatzeko erabili diren tarteak 

irudikatzen dituzte, eta 4.8 taulan agertzen dira. 
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4.26 Irudia. Ekorketa isotermo bakoitzari dagokion konbertsio esperimentala 
eta teorikoa erreakzio-denboraren aurrean. 
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4.27 Irudia. Ekorketa isotermo bakoitzari dagokion konbertsio-abiadura esperimentala 
eta eredu teorikoa erabiliz ateratakoa erreakzio-denboraren aurrean. 

 

Eredu teoriko hau 60 ºC-tan egindako isotermoarentzat ateratako datuekin nahiko bateratsu dago, baina, 

ekorketa isotermoan erabilitako tenperatura jaisten denean, esperimental eta teorikoaren bat etortze hau 

geroago eta eskasagoa da.  

4.26 eta 4.27 irudietan agertzen diren desbidazio txiki horiek ontzean gertatzen diren erreakzio kimikoez 

aparte beste fenomeno batzuek ere kontutan izan behar direla adierazten dute. Jakina da estirenoa (edo 

MMAa) monomero bezala erabiltzen duten erretxinetan gelazioa konbertsio baxuetan agertzen dela 

mikrogelak agertzen baitira ontzearen hasierako etapetan38. Binil bukaerak dituzten erretxinetan, 

mikrogelazio ondorengo polimerizazioak mikrogel barneko erreakzio inter zein intramolekularrez 

jarraitzen du. Aztertutako erretxinaren polimerizazioan ere hau izan daiteke gertatzen dena. Horrela, 

mikrogel hauen eraketak beiratze aurretik ematen den polimerizazioa bi etapatan gertatzen dela esan 

daiteke, bat mikrogelak eratu aurretik, eta bestea hauek eratu ondoren. 

4.23 irudian agertzen diren puntuak zuzen batetara hurbildu dira baina erdi inguruan (x/xmax = 0,235) 

mozten diren bi zuzenetara hobe hurbil daitezkeela esan daiteke. Ondorengo ataletan azterketa hau da 

garatu dena. 

4.3.4 Bi mekanismo desberdin erabiliz ateratako master kurba 

Mikrogelazioak bereizten dituen bi mekanismo desberdin gertatzen direla suposatuz zinetika beste eredu 

bat garatu da. (4.17) ekuazioa erabiliz irudikatutako datu esperimentalak 4.9 taulan adierazitako puntuan 
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mozten diren bi zuzenetara hurbilduz, ikus 4.28 irudia, ateratzen diren eredu teorikoak eta datu 

esperimentalak konparatu dira.  
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4.28 Irudia. Bi mekanismo erabiliz ateratako master kurba. 

 

Ebaketa-puntuaren datuak: 
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A
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x
x  t - ti 
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5,99 1,18 398,18 0,235 

4.9 Taula. Bi zuzenen ebaketa-puntua. 

 

4.28 irudian irudikatuta dauden zuzenen ekuazioak hurrengoak dira: 
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Eta (4.18) eta (4.19) ekuazioak aplikatuz m eta k-ren balioak atera dira:  

Lehen zuzenarentzat: m = 0,717 eta k = 6,356.10-3 s-1 
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Bigarren zuzenarentzat: m = 0,792 eta k = 9,659.10-3 s-1 

(4.19) ekuazioa erabiliz tenperatura desberdinetan egindako isotermoei dagozkien k-k atera dira, bai lehen 

mekanismoa jarraituz, bai bigarrena jarraituz. 

 

T (ºC) k (s-1) lehen 
zuzenarentzat 

k (s-1) bigarren 
zuzenarentzat 

42 2,619.10-3 3,980.10-3 

45 3,324.10-3 5,052.10-3 

50 6,356.10-3 9,659.10-3 

55 0,011418 0,017354 

60 0,017664 0,026847 

4.10 Taula. Tenperatura isotermo bakoitzari dagozkion zinetika 
konstanteak, bi mekanismo desberdin jarraituz. 

 

4.10 taulan agertzen diren konstanteen logaritmo nepertarrak tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean 

irudikatuz gero, eredu zinetikoaren konstantea eta aktibazio-energiak ateratzen dira erabilitako bi 

mekanismo desberdinentzat. 

4.29 irudian, 4.10 taulan lehen zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen nepertarra tenperaturen 

alderantzizkoaren aurrean irudikatu da. 

4.29 irudiko zuzenari dagokion ekuazioa honako hau da: 
T

k 11154065,30ln −= eta Arrhenius-en 

ekuazioarekin konparatuz ko = 2,06.1013 s-1 eta Ea = 95,94 kJ/mol ateratzen da. Datu hauek mikrogelazio 

aurretik gertatzen diren erreakzioentzako lortu direnak dira. 

4.30 irudian, 4.10 taulan bigarren zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen nepertarra tenperaturen 

alderantzizkoaren aurrean irudikatu da. 

4.30 irudiko zuzenari dagokion ekuazioa hurrengoa da: 
T

k 11154007,31ln −=  eta Arrhenius-en 

ekuazioarekin konparatuz ko = 3,13.1013 s-1eta Ea = 95,94 kJ/mol ateratzen da. Datu hauek mikrogelazio 

eta beiratzearen tartean gertatutako erreakzioentzako atera dira. 
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4.29 Irudia. 4.10 taulan lehen zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen 
nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean. 
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4.30 Irudia. 4.10 taulan bigarren zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen 
nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean. 

 

Mikrogelazio aurretik lortutako erreakzio-abiadura konstantearen balio baxuagoa, eratzen ari diren 

erradikalak hazten ari diren beste batzuekin topo egiteko probabilitate handia dutelako, eta bigarren 

zatian, bestalde, erreakzio inter zein intramolekularrak ematen diren gunean, hazten dauden kate 
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polimerikoek mugikortasun gutxiago dutenez, hedapen-abiadura aurreko tartekoaren berdintsua izanik 

amaiera zailagoa delako izan daiteke. 

Lee et al.37ek ere binil ester erretxinan oinarrituta dagoen epoxi baten ontze-erreakzioa aztertu dute, 

mekanismo bakarra, zein gelazioak bereizten dituen bi mekanismo desberdin erabiliz eta lortu dituzten 

emaitzak lan honetan lortutakoen parekoak dira. Gelazio aurretik lortutako erreakzio-abiadura 

konstantearen balioa gelazio ostean lortutakoa baino txikiagoa da. Hau hurrengo eran azaltzen dute: 

polimerizazioaren hasieran eratzen diren molekulek, nahiko linealak izanik, hazten dauden beste 

batzuekin erreakzionatzeko aukera handia dute, baina polimerizazioa aurrera joan ahala inguruaren 

biskositatea handitzen doa eta hazten dauden kate polimerikoen mugikortasuna gutxitzen doa, ondorioz 

kateen muturrek nekezago egingo dute topo beraien artean erreakzio amaierari dagokion abiadura 

gutxituz, eta monomeroaren mugikortasuna antzerakoa denez kateen propagazio abiadura berdintsu 

mantenduko da. 

4.3.4.1 Datu esperimental eta teorikoen arteko konparaketa 

Bi mekanismo desberdin jarraitutako ontze-prozesuarentzat ateratako parametro zinetikoak erabiliz 

lortutako konbertsio erlatiboak eta konbertsio abiadurak irudikatu dira, esperimentalki lortutako 

emaitzekin konparatuz. 

Mikrogelazio aurretiko konbertsio erlatiboak vs. erreakzio-denbora 4.31 irudian agertzen dira (marra 

horizontal ez jarraiaren azpitik geratzen direnak), eta erreakzio-abiadurak vs. erreakzio-denbora 4.32 

irudian, kasu hauetan kurben hasiera soilik kontuan hartu beharko litzateke. 

4.31 irudian markatuta dagoen marra horizontal ez jarraia lehen mekanismoaren muga adierazten duen 

konbertsio erlatiboa da, ikus 4.9 taula. Irudi honetan ikusten dena zera da, datu esperimentalak eta 

teorikoak, egindako isotermo guztietan, bat datozela tarte horretan. Erreakzio-abiadura teoriko eta 

esperimentalak 4.32 irudian konparatu dira, eta ontze-erreakzioaren hasieran bi erreakzio-abiadurak 

nahiko bateratsu datoz, aztertutako isotermo guztietan. Hemendik ondorioztatzen dena zera da, ontze-

erreakzioaren hasiera (x/xmax=0,23 izan arte) zinetika mekanismo honek hobeto deskribatzen duela. 

4.28 irudian dauden bi zuzenen arteko ebaketa-puntua t-ti = 398,18 (s) izanik eta (4.14) ekuazioa eta 4.6 

taulan agertzen diren, At, denbora-doiketa faktoreak erabiliz, isotermo bakoitzari dagokion zinetika 

mekanismo teorikoaren muga, t-ti, atera da. Balio hauek 4.11 taulan agertzen dira. 

T (ºC) 42 45 50 55 60 

t - ti (s) 966,26 761,36 398,18 221,63 143,27 

4.11 Taula. Denbora-doiketa faktorearen balioak. 
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4.31 Irudia. Konbertsio erlatibo esperimentalak eta teorikoak vs. 
erreakzio-denbora ekorketa isotermo bakoitzerako. 
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4.32 Irudia. Konbertsio-abiadura esperimentalak eta bi mekanismoetatik lehenarekin ateratako 
eredu teorikoa erabiliz lortzen diren abiadurak erreakzio-denboraren aurrean. 

 

Bi mekanismoko zinetikak bigarren zatirako ematen dituen emaitzak erabiliz 4.33 irudia, konbertsio 

erlatiboa vs. erreakzio-denbora, non marra horizontal ez jarraien artean mekanismo honentzako 

definitutako tartea agertzen den, eta 4.34 irudia, erreakzio-abiadura vs. erreakzio-denbora, irudikatu dira. 
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4.34 irudian zinetikaren eredu teorikoa definitu deneko tarteak isotermo bakoitzarentzat hurrengoak dira: 

ezkerrekoak 4.11 taulan agertzen direnak eta eskuinekoak 4.8 taulan agertzen direnak.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

t - ti (s)

x/
x m

ax

Esperimentala

Teorikoa

60ºC 55ºC

50ºC

45ºC

42ºC

 

4.33 Irudia. Konbertsio erlatibo esperimentalak zein teorikoak vs. erreakzio-denbora 
ekorketa isotermo bakoitzerako. 
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4.34 Irudia. Konbertsio-abiadura esperimentalak eta bi mekanismoetatik bigarrenarekin ateratako 
eredu teorikoa erabiliz lortzen diren abiadurak erreakzio-denboraren aurrean. 

 

Mekanismo honekin definitutako zinetikak ematen dituen emaitzak nahiko ondo hurbiltzen dira emaitza 

esperimentaletara. Mekanismo bakarrarekin atera direnak baino gehiago hurbiltzen dira.  
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4.34 irudiko erreakzio-abiadura teorikoak esperimentalki lortutakoekin 4.27 irudian agertzen direnak 

baino bateratuagoak dira, ondorioz, gelatu eta gero ematen den polimerizazio-erreakzioa, bi mekanismo 

desberdinekin polimerizatzen duela suposatuz, bigarrena erabiliz lortutako parametro zinetikoek hobeto 

deskribatzen dute. 

4.4 Ondorioak 

Modar 865, uretano-akrilato erretxinaren ontze-prozesua DSC teknika erabiliz aztertu da. Burututako 

ekorketak dinamikoak zein isotermoak izanik, azterketa honetatik honako ondorio hauek atera dira: 

Oxigenoak erretxinaren ontze-erreakzioan eragina du. 

MMA-portzentaje baxuentzako ontze-erreakzioan gertatzen den tenperatura-pikua eskuinerantz 

desplazatzen da. Honek bertan gertatzen diren erreakzioek aktibazio-energia handiagoa dutela adierazten 

du. 

Ontze-beroari dagokionez, hau handiagoa da zenbat eta MMA gehiago izan. Hau MMA-portzentajea 

handitu ahala masa unitateko lotura bikoitz kantitatea handitzen delako da. 

Ekorketa dinamikoak erabiliz atera den erretxinaren ontze-erreakzioaren aktibazio-energia 84,49 kJ/mol 

izan da. Balio hau, ekorketa isotermoetatik ateratakoa baino baxuagoa da. Aipatu bezala, beste autore 

batzuk ere era honetako diferentziak lortu dituzte sistema desberdinetan bi metodo hauek erabiliz 

ateratako emaitzetan. 

Ontze-zinetikarako eredu bat proposatu da bi kasu desberdinekin, ontze-erreakzio mekanismo bakarra 

jarraituz edo mikrogelazioan aldatzen den mekanismo desberdinak erabiliz, bata gelatu arte, eta bestea 

mikrogelaziotik beiratu arte. 

Mekanismo bakarra erabiliz ateratako parametro zinetikoak m = 0,773, n = 1,227, ko = 2,96.1013 s-1 eta Ea 

= 95,94 kJ/mol dira. Parametro hauek erabiliz tenperatura altuetan (60, 55 eta 50 ºC-tan) egin diren 

isotermoentzako lortutako emaitzak onak dira, bai konbertsio erlatiboentzat zein konbertsio-

abiadurentzat; baina tenperatura baxuetan (45 eta 42 ºC-tan) ereduak emandako emaitzak eta 

esperimentalak ez dira hain onak. 

Bi mekanismo jarraituz egindako proposamenarekin lortutako parametro zinetikoak m = 0,717, n = 1,283, 

ko = 2,03.1013 s-1 eta Ea = 95,94 kJ/mol dira mikrogelazio aurretik proposatutako mekanismoarentzat eta m 

= 0,792, n = 1,208, ko = 3,13.1013 s-1 eta Ea = 95,94 kJ/mol dira mikrogelazio eta beiratze tartean 

definitutako mekanismoarentzat. Mekanismo desberdin bi hauek erabiliz lortutako emaitzak onak dira 

ekorketa isotermo guztientzako, baina definitutako tarteetan soilik. Tarte horietatik kanpo, esperimentala 

eta eredu teorikoak erabiliz ateratako kurbak oso desberdinak dira, bai konbertsio erlatiboentzat zein 

konbertsio-abiadurentzat. Mikrogelazio osteko erreakzio-abiadura konstatearen balio handiagoa 
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monomeroaren mugikortasuna mikrogelazio aurreko parekoa izanik, hedapen-abiadurak era berean 

jarraitzen duelako, baina kateen mugikortasuna gutxitu denez amaiera erreakzioa nekezago gertatzen 

delako izan daiteke. 

Erretxinaren ontze-erreakzioari dagokion aktibazio-energiari dagokionez balio desberdinak lortu dira, 

berau kalkulatzeko, ekorketa dinamikoak erabili edo isotermoak erabili direnean. Aktibazio-energiaren 

balioa kalkulatzeko hainbat metodo desberdin daude14, eta bere balioa metodoaren araberakoa da, nahiz 

eta metodoaren eraginez lortzen diren diferentziak handiak ez izan. Abadie et al.15-ek polyimida baten 

ontze-zinetika ekorketa dinamikoak soilik eginez aztertu dute, eta atera duten Ea-ren balioa erabilitako 

metodoaren araberakoa da. Desberdina dena metodoa izan beharrean erabilitako teknika bada, aktibazio-

energian lortutako diferentziak bai izan daitezke handiagoak. 
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5. PULTRUSIO ERALDAKETA 

Gai honetan pultrusio eraldaketa dela eta egindako lana deskribatzen da. Eraldatutako lehengaiak, 

pultrusio-profilaren geometria, eta eraldaketa-prozesuko parametroak 3. gaian deskribatu dira. 

Lehen zatian pultruzio-prozesuan zehar neurtutako aldagaiek prozesu-parametroekin nola aldatzen diren 

adierazten da. 

Bigarren zatian, 4. gaian erretxinarentzat mekanismo bakarrarentzako ateratako zinetika-parametroak 

kontutan hartuz, ontzea adierazten duen eredu teoriko bat proposatu da, eta eredu hau emaitza 

esperimentalekin kontrastatu da. 

Hirugarren atalean, pultrusioz ateratako profilen azterketa egin da, profilaren gainazala begi bistaz 

aztertuz eta ezaugarri mekanikoak lortuz. 

5.1 Prozesuan zehar neurtu diren parametroak 

Pultrusioan zehar kontrolatutako parametroak profilak moldea zeharkatu ahala bere barnean izan duen 

tenperatura eta tiratze-indarra izan dira. 

5.1.1 Neurtutako tenperaturak 

Profilean, moldea zeharkatu ahala, bere barnean, erretxinaz bustitako hari multzoaren erdi aldean, 0,2 

mm-ko eta beira-zuntzez estalitako “J” erako termopare haria sartu da, 3.6.1. atalean azaldu den bezala, 

eta beronek, konpositeak egiten duen ibilbide bera egin du molde barnean, eta neurtzen duen seinalea 

puntu-erregistratzaile batek ºC-tan adierazten du. Horrela, profilak moldea zeharkatzen duen bitartean, 

profil barneko tenperatura nola aldatzen den ikusi da. Tenperatura hau bi arrazoirengatik aldatzen da, 

batetik moldea, bere luzeran zehar, tenperatura desberdinetan berotuta dagoelako eta bestetik erretxina 

ontzen delako, prozesu hau exotermikoa izanik. 

Alde batetik, moldearen tenperatura bera izanik, tiratze-abiadura desberdinek neurtutako tenperaturan 

duten eragina aztertu da. Hau 5.1 eta 5.4 artean dauden irudietan ikus daiteke, abzisa-ardatzean agertzen 

dena moldearen luzera izanik (Z). Irudi hauetariko bakoitza moldearen T2 tenperatura desberdinetarako 

egin da. Grafiko hauetan ez da irudikatu tiratze-abiadura 800 mm/min-koa izanik neurtu den 

tenperaturaren kasua, neurtze-sistemaren erantzuna geldoegia delako bertan gertatzen den tenperatura 

aldaketaren abiadura kontutan hartuz. Hau horrela izanik, ematen den errore esperimentala handiegia da. 

5.1 irudian, moldearen tenperatura kontrolatzen duten termopareak non kokatuta dauden adierazten da.  
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Termopareen kokapena kasu guztietan bera da, eta T1 eta T3-k kontrolatzen dituzten tenperaturak ere 

berdinak dira kasu guztietan, 60 eta 160 ºC-koak hurrenez hurren, aldatzen dena T2-k kontrolatzen duena 

da. 
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5.1 Irudia. Profilaren barnealdeko tenperatura molde-luzeran, T2 
80 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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5.2 Irudia. Profilaren barneko tenperatura molde-luzeran, T2 
100 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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5.3 Irudia. Profilaren barneko tenperatura molde-luzeran, T2 
120 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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5.4 Irudia. Profilaren barneko tenperatura molde-luzeran, T2 
140 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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Neurtutako tenperaturan piku maximo bat agertzen dela ikusten da irudi guztietan. Piku hori erretxinaren 

polimerizazioaren exotermiaren ondorioa da, eta tiratze-abiadura bakoitzean moldearen luzera 

desberdinean gertatzen da. Zenbat eta handiagoa izan tiratze-abiadura orduan eta molde-luzera handiagoa 

bete ondoren agertzen da piku hori. Ondorioz, erretxinak moldearen irteerarantzago sareatzen du, eta 

moldearen barnean luzera handiagoan mantendu da erretxina likido edo gel egoeran, solido egoeran 

betetzen duen molde-luzera gutxitzen delarik. Joera hau beste lan batzuetan1-4  ere ikusten da. 

5.1-4 irudi hauek beraien artean konparatuz, tiratze-abiadura konstante mantenduz, moldearen 

tenperaturaren eragina profil barnean neurtutako tenperaturan ikus daiteke. Nahiz eta informazio hau 

aurreko irudietatik atera daitekeen, 600 mm/min-ko abiaduran, molde-tenperaturaren aldaketak duen 

eragina 5.5 irudian ikus daiteke, non profilak, moldea zeharkatzen duen heinean, profil barnean gertatzen 

den tenperatura aldaketa moldearen luzeraren aurrean irudikatuta dagoen.  
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5.5 Irudia. Profilaren barneko tenperatura, tiratze-abiadura 600 mm/min-koa 
izanik, moldearen tenperatura desberdinetan. 

 

Tiratze-abiadura bera izanik, molde-tenperatura handitzen bada, ontzea, molde barnean, bizkorrago 

ematen da, pikua arinago agertzen baita. Era honetan likido edo gel egoeran dagoen erretxina eta 

moldearen arteko ukipen gainazala gutxitu egiten da, solido egoeran dagoen profilak tarte luzeagoa 

betetzen duelarik molde barnean. Howard5ek ere joera bera ikusi zuen bere lanean. 

5.6 irudian, molde barnean pikua gertatzen deneko distantzia (dpikua) tiratze-abiaduraren (vtir) aurrean 

irudikatuta ikus daiteke, molde-tenperatura desberdinentzat. Tiratze-abiadura handitu ahala, molde 

barnean, tenperatura-pikua gertatzen deneko distantzia handitu egiten da. Distantzia handitze hau, tiratze-

abiadura baxua denean baino tiratze-abiadura handia denean nabarmenagoa da. Zenbat eta handiagoa izan 
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tiratze-abiadura, moldearen tenperatura handitzeak erretxinaren ontzean sortzen dituen diferentziak 

handiagoak dira. 
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5.6 Irudia. Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko moldearen distantzia vs. 
tiratze-abiadura molde-tenperatura desberdinetan. 

 

Tenperatura-pikua lortzeko egin beharreko moldearen luzera (dpikua), tiratze-abiadura desberdinentzat, 

moldearen erdiko tenperaturen (T2) aurrean irudikatuz 5.7 irudia lortzen da.  
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5.7 Irudia. Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko moldearen distantzia vs. 
molde-tenperatura, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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Tiratze-abiadura bera izanik, zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan, erretxina orduan eta 

bizkorrago, molde-luzera laburragoa eginez, ontzen dela ikusten da 5.7 irudian. Molde-tenperatura 

baxuetan molde-tenperatura altuetan baino eragin handiagoa du tiratze-abiadurak. Zenbat eta baxuagoa 

izan molde-tenperatura, tiratze-abiadura handitzeak erretxinaren ontzean sortzen dituen diferentziak 

handiagoak dira. Tiratze-abiaduraren eragina tenperaturarena baino handiagoa dela ere esan daiteke, 5.7 

irudian, bertikalean, ikusten diren diferentziak 5.6 irudian, bertikalean, ikusten direnak baino handiagoak 

baitira. 

Tenperatura-piku hau gertatzen deneko molde-distantzia eta tiratze-abiadura kontutan izanik, erretxinak 

pikua lortzeko behar izan duen denbora kalkula daiteke, eta hau, erretxinak ontzeko izan duen 

denborarekin erlaziona daiteke. 5.8 Irudian, molde-tenperatura eta tiratze-abiadura bakoitzean 

tenperatura-pikua lortzeko beharrezkoa izan den denbora, molde-tenperaturaren aurrean irudikatuta dago.  
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5.8 Irudia. Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko denbora vs. 
molde-tenperatura, tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

Zenbat eta handiagoa izan tiratze-abiadura orduan eta denbora gutxiago du erretxinak polimerizatzeko, 

eta zenbat eta handiagoa izan molde-tenperatura erretxinak ontzeko duen denbora gutxitu egiten da. Bai 

tiratze-abiadura handitzeak, bai molde-tenperatura handitzean erretxinak ontzeko duen denbora gutxitu 

egiten du, baina bi parametroetatik tiratze-abiadurak du eraginik nabarmenena. Adibidez, T2 140 ºC-koa 

deneko kasuan tiratze-abiadura txikienetik handienera pasatzeak erretxinak ontzeko duen denbora 75%-an 

gutxitzen du eta beste muturrera joanez, hau da, T2 80 ºC-koa, aldaketa berak, 70% gutxitzen du 

tenperatura-pikua lortzeko behar den denbora; bestalde, 600 mm/min-ko abiaduran tiratuz gero, molde 
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tenperatura txikienetik handienera pasatzeak erretxinak ontzeko behar duen denbora 28%-an gutxitzen du, 

eta 100 mm/min-ko abiaduraz tiratuz gero, aldaketa berak, 15% gutxitzea suposatzen du. 

5.1.2 Tiratze-indarraren azterketa 

Tiratzeko erabili den sistema 5.9 irudian ikusten den sumil erako sistema da zeinek bi sumil izanik era 

jarraian tiratzen duen. 

Tiratze-indarra neurtzeko moldearen atze aldean kalibratutako karga zelula bat jarri da 3.6.2. atalean 

azaltzen den bezala. Zelula honek, profila lortu ahala, moldetik onduta ateratzeko sistemak egin behar 

duen indarra neurtzen du. 

 

5.9 Irudia. Erabilitako tiratze-sistema. 

 

Moldearen tenperatura-profila bera mantenduz, tiratze-abiadurak tiratze-indarrean duen eragina 5.10-tik 

5.13-ra agertzen diren irudietan ikus daiteke. Bertan, abszisa-ardatzean, ateratako profil kantitatea (H) m-

tan irudikatzen da. Tiratze-abiadura handitzen den heinean tiratze-indarra ere handitu egiten dela ikusten 

da. Hau literaturan aurkitu denarekin bat dator2,6-10.  
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5.10 Irudia. Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 80 ºC-koa izanik, 
tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

5.10 irudia behatuz, tiratze-abiadura handitu ahala tiratze-indarra ere handitzen dela esan daiteke,baina, 

ikusten diren diferentziak txikiak dira. 
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5.11 Irudia. Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 100 ºC-koa izanik, 
tiratze-abiadurak desberdinetan. 
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5.12 Irudia. Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 120 ºC-koa izanik, 
tiratze-abiadura desberdinentzat. 
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5.13 Irudia. Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 140 ºC-koa izanik, 
tiratze-abiadurak desberdinentzat. 

 

Erretxinak moldea zeharkatu ahala hiru etapa desberdin jasaten ditu, ikus 5.14 irudia. Lehena, zuntza 

bustitzen duen likido bezala molde barnera sartzerakoan, moldearen ahoan tiratze-sistemak gainditu behar 
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duen presio hidrodinamikoa sortzen duelarik. Bigarrena, moldearen lehen zatian, likido egoeratik gel 

egoerara pasatzen den erretxinak moldearen hormekin sortzen duen marruskadura-indarra gainditu behar 

dueneko etapa. Eta hirugarrena solidotu den profilak moldearen hormekin sortzen duen marruskadura-

indarrari dagokiona. Kasu honetan, erretxinak uzkurduraren aurkako gehigarririk ez duenez, uzkurtu eta 

moldearen hormetatik desitsatsi egiten da, tarte honetan sortzen den presioa anulatuz. 

 

Moldea 

Likido egoera 

Moldea 

Solido egoera 

Gel egoera 

 

5.14 Irudia. Erretxinaren aldaketak molde barnean. 

 

Tiratze-indarra, moldearen sarreran sortzen den presio hidrodinamikoa, eta moldean egoera likidoan 

dagoen erretxinak, gel egoeran dagoen erretxinak eta solidotutako profilak sortzen duten presioa edo 

moldearekiko duten marruskadura-indarra, gainditzeko bestekoa da. Erretxinaren uzkurdura dela eta, 

profila behin solidotzen denean moldearen hormetatik bereizi egiten da eta ez du presiorik sortzen. Zenbat 

eta tiratze-abiadura handiagoa izan orduan eta moldearen sarreran sortzen den presioa handiagoa da11, eta 

moldean bide luzeagoa egin eta gero sareatzen da erretxina (ikusi tenperatura-pikua 5.6 irudian), eta 

tiratze-indarrak handiagoak dira gainditu behar duten presioa handiagoa delako. 

Profila ateratzen hasteko behar den indarra prozesua era jarraian dagoenean baino handiagoa dela ikusten 

da, hau geldi egotearen inertzia gainditu behar delako da, eta Lackey7ek lortutako emaitzekin bat dator. 

Indarrak jausi ziklikoak dituela ikusten da, eta hau tiratze-sistemaren ondorioa da; jarraian tiratzen duten 

bi sumil direnez batak utzi eta besteak hartzen dueneko tartean gertatzen den jausia da. 5.11 eta 5.12 

irudietan 400 mm/min-ko abiaduraz egindako profilari neurtutako indarrean tarte luzeagoan ematen diren 

indar jausiak ikus daitezke; prozesuan zehar sortzen diren txaplatak molde barrutik ateratzeko egiten diren 

geldiuneak dira. 

Erretxina uzkurtu egiten da eta molde eta solidotutako profilaren artean erretxina sartzen da, berau bertan 

solidotzen delarik. Erretxina txaplata hauek, moldeari itsatsita geratuz, profilari moldearen aurpegia 
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kopiatzea galarazten diote. Txaplata hauek moldetik atera egin behar dira eta horretarako geldiuneak 

egiten dira, eta prozesua berriz abiatzen denean sortzen den tirakadak txaplatak kanporatu egiten ditu. 

Tiratze-abiadura bera izanik moldearen tenperaturak tiratze-indarrean duen eragina 5.10, 5.11, 5.12 eta 

5.13 irudiak beraien artean konparatuz atera daiteke. Dena dela, 600 mm/min-ko tiratze-abiaduran molde-

tenperatura aldatzeak tiratze-indarrean duen eragina 5.15 irudian ikus daiteke, non profila ateratzeko egin 

behar den indarra egindako profil kantitatearen (H) aurrean irudikatuta dagoen. 
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5.15 Irudia. Lortutako profil metroko tiratze-indarra, tiratze-abiadura 600 
mm/min-koa izanik, moldearen tenperatura desberdinetan. 

 

Molde-tenperatura handitzen den heinean indarra txikitu egiten da. Beste lan batzuetan8 ere joera hau 

aurkitu da. Moldearen tenperatura handituz gero erretxinaren ontzea bizkortu egiten da 5.7 irudian ikusten 

den bezala, eta likido egoeran zein gel egoeran dagoen erretxinaren eta moldearen ukipen azalera gutxitu 

egiten da. Ondorioz, tiratze-indarra txikiagoa da, indarrak gainditu behar duen presioa txikiagoa delako. 

Kasu honetan ere hasieran ikusten diren indar handiak profila geldiunetik abiatuz ateratzen hasten deneko 

kasuei lotuta daude, eta profila atera ahala hauek balio baxuagoetan egonkortzen dira. Hasierako inertzia 

gainditu behar denez, tirakada handiagoa egin behar zaio. Nahiz eta indarra egonkortuta egon, tarteka 

jausi txikiak gertatzen direla ikus daiteke, hauek sumil aldaketari dagozkion tarteak dira. Eta ikusten diren 

jausi handiago horiek prozesuan egin diren geldiuneei dagozkienak dira. 

Batez besteko tiratze-indarra (F), molde barnean tenperatura-pikua lortzeko profilak burutu duen 

distantziaren aurrean (dpikua) irudikatuz 5.16 eta 5.17 irudiak lortzen dira. 5.16 moldeko T2 

desberdinetarako, eta 5.17 tiratze-abiadura desberdfinetarako. 
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5.16 Irudia. Tiratze-indarra vs. moldean tenperatura-pikua lortzeko burutu 
den moldeko distantzia T2 desberdinetan. 
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5.17 Irudia. Tiratze-indarra vs. moldean tenperatura-pikua lortzeko burutu 
den moldeko distantzia vtir desberdinetan, T2 handitu ahala. 

 

5.16 irudian, moldeko T2 tenperaturak duen eragina ikus daiteke, bertan T2 tenperatura bakoitzarentzat 

markatutako puntuak tiratze-abiadura desberdinetan lortuta daude (100 eta 600 mm/min-ko tartean), 
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molde-tenperatura berean, zenbat eta tiratze-abiadura handiagoa izan orduan eta moldearen distantzia 

luzeagoa egin ondoren lortzen da tenperatura-piku hori. Molde-tenperatura handitu ahala tiratze-indarra 

gutxitu egiten dela esan dugu erretxina molde barnean luzera laburragoa burutu ondoren polimerizatzen 

baita, baina diferentzia hauek txikiak dira (ikus 5.7 irudia), eta ondorioz diferentzia txiki hauek tiratze-

indarrean sortzen dituzten diferentziak ere txikiak izango dira. Molde-tenperaturak eragin txikia du 

tiratze-indarrean. 

5.17 irudian tiratze-abiadurak tiratze-indarrean duen eragina ikusten da. Tiratze-abiadura berarentzat 

irudikatutako emaitzak T2 molde-tenperatura desberdinetan lortuak dira. Tiratze-abiadura handitu ahala 

erretxinak molde barnean tenperatura-pikua lortzeko egin behar duen luzera handitu egiten da (ikus 5.6 

zein 5.7 irudiak), ondorioz, profila moldetik ateratzeko egin behar den indarra ere handitu egingo da. 

Molde-tenperaturak ez bezala, tiratze-abiadurak tiratze-indarrean duen eragina nabarmena da. 

5.2 Pultrusioan gertatzen den ontzea adierazten duen eredu teorikoa 

Pultrusio-prozesua kontrolatzea nahiko zaila izanik, berau hobetzeko era bat moldearen barnean gertatzen 

den erreakzio kimikoaren exotermia jarraitzea da2. Exotermia honen kontrolak erretxinaren ontzearen 

berri ematen du eta hau esperimentalki jarrai daiteke. 

Hainbat autorek12-20 erretxinaren parametro zinetikoak eta moldearen tenperatura baldintzak erabiliz 

erretxina ezberdinen ontzea modelizatu dute. Era honetan erretxinaren sareatzeari dagokion tenperatura-

kurba teorikoa ateratzen da.  

5.2.1 Bero-transferentziaren modeloa 

Jarraitu den modeloa Batch21,22ek bere tesi lanean pultrusioa modelizatzeko erabili zuen modelo 

matematikoan oinarritzen da, Moschiar6 eta Li10k ere pultrusioa modelizatzerakoan eredu bera erabili 

dute. 

5.2.1.1 Balantze energetikoa 

Bero-transferentziaren modelo teorikoa idazteko, moldea 5.18 irudiak deskribatzen duen erakoa dela 

suposatu da. 

Profila molde barruan dagoen artean bere barnean duen tenperatura-profila kalkulatu nahi da, bai 

moldearen luzeran zehar zein luzerako puntu bakoitzaren lodieran zehar. Honez gain, erretxinaren 

konbertsioa ere kalkulatu da. 
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2e = 3 mm 

Z = 800 mm 

 

5.18 Irudia. Bero-transferentzia deskribatzeko erabilitako moldea. 

 

Pultrusioa modelizatzerakoan egindako lanetan23,24 aurrez suposatutako baldintzak hurrengoak dira: 

• Prozesua egoera geldikorrean gertatzen da 

• Tiratze norabidean, Z norabidean, gertatzen den eroankortasun termikoa arbuiagarria da 

• Profila kontaktu estuan mantentzen da moldearen hormekin 

Honez gain, X norabidean gertatzen den bero-transferentzia arbuiagarria da Y norabidean gertatzen 

denarekiko. Guzti hau kontuan hartuta planteatu daitekeen balantze energetikoa (5.1) ekuazioan 

adierazten dena da. 5.19 irudian norabide desberdinak ikus daitezke. 

 Z 

Y 

X

 

5.19 Irudia. Moldearen norabide desberdinen irudikapena. 

 

dt
dxwH

Y
Tk

Z
TC rcp ρρ osoa2

2

tirv Δ+
∂
∂

=
∂
∂  (5.1)

non ρ = materialaren dentsitatea, Cp = materialaren bero-ahalmena, vtir = tiratze-abiadura, T = tenperatura, 

kc = materialaren eroankortasun termikoa, ΔHosoa = erreakzio-bero osoa, wr = matrizearen frakzio 

masikoa, x = konbertsioa, eta t = denbora diren. 
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Material konpositearen propietate fisikoak, bai tenperaturarekin bai konbertsioarekin konstante 

mantentzen direla suposatzen da25, eta beraien balioak kalkulatzeko nahastearen osagai diren zuntzaren 

eta erretxinaren propietate fisikoak eta beraien portzentajeak hartzen dira kontuan. 

Konpositearen propietate fisikoak (5.2), (5.3) eta (5.4) ekuazioetan, batetik zuntzaren eta erretxinaren 

ezaugarri fisikoak eta bestetik masa eta bolumen-portzentajeak ordezkatuz ateratzen dira. Zuntzaren eta 

erretxinaren ezaugarriak 3.1.1. eta 3.1.2. ataletan adierazita daude, eta portzentajeak 3.8. atalean kalkulatu 

dira. 

zzrr ρϕρϕρ +=  (5.2)

zr pzprp CwCwC +=  (5.3)

z

z

r

r

c kkk
ϕϕ

+=
1  (5.4)

Molde barneko goiko eta beheko azalera tenperatura berean daudenez prozesua profilaren erdiko 

planoarekiko simetrikoa da, eta 5.20 irudian agertzen den erdia bakarrik aztertu da. 

e/2 
Y 

Z 
 

5.20 Irudia. Aztertu den moldearen zatia. 

 

Hasiera eta ingurune baldintzak hurrengo eran adieraz daitezke: 

(t = 0)  Z = 0  0 ≤ Y ≤ e/2 T = T0 

  0 ≤ Z ≤ 800 Y = e/2  T = Tw (Z) 

  0 ≤ Z ≤ 800 Y = 0  0=
∂
∂
Y
T  

non T0 materialaren moldearen sarrerako tenperatura, eta Tw moldearen barne azalerako tenperatura diren. 

5.2.1.2 Eredu zinetikoa 

DSCko ekorketa isotermoetatik ateratako eredu zinetikorako planteatutako ekuazioa, 4.9 ekuazioa, erabili 

da, eta ekuazio honetatik atera dira parametro zinetikoak, erreakzioa mekanismo bakarra jarraituz ematen 
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dela suposatuz. Parametrook 4.3. atalean kalkulatu diren hurrengo hauek dira: 

ko = 2,96.1013 s-1 

m = 0,773 eta n = 1,227 

Ea = 95,94 kJ/mol 

Eta modeloan erabilitako prozesu-parametroak 3.5.3. atalean adierazita daudenak dira. 

5.2.1.1 atalean aipatu den bezala prozesua egoera geldikor batean gertatzen dela suposatu da eta 

profilaren, konpositearen, fluxua moldearen Z ardatzean zehar ematen da. Ondorioz, konpositearen 

moldearekiko kokapena, Z koordenatua, denboraren araberakoa izango da soilik eta konbertsioa 

definitzeko t-arekiko deribatua erabili beharrean Z-arekiko deribatua, (5.5) ekuazioa, erabili da. 

( )nm xxx
x

k
dZ
dx

dt
dx

−== max
max

tirv  (5.5)

Eredu teoriko hau erabiliz bi motako emaitzak lortu dira, profilak moldea zeharkatuz ontzen denean 

izango lukeen tenperatura eta konbertsioa, bai sekzioan zehar bai molde-luzeran zehar.  

Profilak, bere erdialdean, moldea zeharkatzerakoan izango lukeen tenperatura teorikoa moldearen erdiko 

tenperatura 120 ºC-koa izanik tiratze-abiadura aldatzen denean 5.21 irudian agertzen da. 
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5.21 Irudia. Kalkulatutako profil barneko tenperatura teorikoak molde-luzeraren 
aurrean, T2 120 ºC-koa izanik tiratze-abiadura desberdinetan. 
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5.21 irudiko T1 marrak 60 ºC-ko tenperatura kontrolatzen duen termoparea non kokatuta dagoen 

adierazten du, T2-k, aldatzen den molde-tenperatura kontrolatzen duen termoparea non kokatuta dagoen 

adierazten du (kasu honetan tenperatura hori 120 ºC da), eta T3-k, fixo mantentzen den 160 ºC-ko 

tenperatura kontrolatzen duen termoparea non kokatzen den adierazten du. 

Tiratze-abiadura handitu ahala erretxinaren ontzean sortzen den piku-tenperatura molde-luzera laburragoa 

gauzatuz gero gertatzen da. Pikua gertatzen deneko molde-luzera eta tiratze-abiadura kontutan izanik, 

pikua ateratzen deneko ontze-mailari dagokion denbora atera daiteke. 5.22 Irudian, T2 120 ºC izanik, 

ontzeari dagokion tenperatura-pikua lortzeko denbora tiratze-abiaduraren aurrean irudikatu da. 
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5.22 Irudia. Tenperatura-pikua lortzeko denbora tiratze-abiaduraren aurrean, 
T2 120 ºC izanik. 

 

Tiratze-abiadura handitzen den heinean erretxinak, ontzean, tenperatura-pikua lortzeko behar duen 

denbora gutxitu egiten dela ikusten da 5.22 irudian. Bertan 100 mm/min-ko abiaduraz tiratzetik 600 

mm/min-ko abiaduraz tiratzera pasatzen denean gutxitze hau 75%-koa da. Denbora gutxitze hau 

esperimentalean kalkulatu denarekin bat dator. 

Profilak bere erdialdean izango lukeen tenperatura teorikoa moldearen luzeraren aurrean, tiratze-abiadura 

600 mm/min-koa izanik, moldearen T2 tenperatura desberdinetarako 5.23 irudian irudikatuta dago. 

5.23 irudian ikusten dena zera da, moldeko erdiko tenperatura handitu ahala, profilak molde-luzera 

gutxiago zeharkatuz lortzen duela ontzeari dagokion tenperatura-pikua, hau da, denbora laburragoan. 

Profilak, tenperatura-piku hori lortzeko behar duen denbora moldearen erdiko tenperaturaren aurrean 5.24 

irudian agertzen da. 
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5.23 Irudia. Kalkulatutako tenperatura teorikoak molde-luzeraren aurrean, 
vtir 600 mm/min-koa izanik, T2 desberdinetan. 
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5.24 Irudia. Tenperatura-pikua lortzeko denbora T2 ren aurrean, 
vtir 600 mm/min-koa denean. 

 

Moldearen erdiko tenperatura handitu ahala profilak ontzean tenperatura-pikua lortzeko duen denbora 

txikitu egiten dela ikusten da 5.24 irudian. Txikitze hau 25%-koa da. Datu teoriko hau 5.1.1. atalean 

kalkulatutako esperimentalarekin bat dator.  
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Azterketa teorikoak ere, tiratze-abiadura handitzeak, moldearen erdiko tenperatura handitzeak baino 

gehiago laburtzen duela profilak ontzeko duen denbora erakusten du. 

5.2.2 Eredu teoriko eta emaitza esperimentalen konparaketa 

5.2.2.1 Tenperaturaren konparaketa 

Alde batetik ereduak emandako tenperatura dago eta bestetik pultrusio-prozesua gauzatzen ari denean, 

bertan, profilaren barnean, neurtzen dena. Azken hauek 5.1.1 atalean agertzen direnak dira. Eta bi 

tenperatura hauek dira konparatu direnak.  

Eredu teorikoak konbertsio datuak ere ematen ditu. Adierazten duena zera da: konbertsioa nola aldatzen 

den bai moldearen luzeran zehar bai profilaren lodieran zehar.  

Moldearen tenperatura profil desberdinentzat lortu diren emaitzak, teorikoak zein esperimentalak, 5.25, 

5.26, 5.27 eta 5.28 irudietan agertzen dira.  
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5.25 Irudia. Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperatura vs. molde-luzera, 
moldearen T2 80 ºC-koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako. 
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5.25-28 hauetako irudi bakoitza molde-tenperatura desberdinarekin egina dago, eta bakoitzean, tiratze-

abiadura desberdinetarako ateratako emaitzak irudikatuta daude. Kurba bakoitzak adierazten duena, irudi 

bakoitzean, 100 mm/min-ko abiadurarentzat egindako grafikoan soilik agertzen da, eta beste irudietan 

esanahi beretsua dute. Irudi hauetan, moldearen erdialdeko tenperatura, kasu bakoitzean idazpuruan 

adierazten dena izanik, profilaren tenperatura teoriko eta esperimentala agertzen dira molde-luzeraren (Z) 

aurrean irudikatuta, profila abiadura desberdinez atera denean. 
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5.26 Irudia. Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperaturak moldearen 
T2 tenperatura 100 ºC-koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako. 

 

5.26 irudia aztertuz ondoko hau esan daiteke: 100 mm/min-ko abiadura izan ezik, beste tiratze-

abiadurentzako neurtutako tenperaturak teorikoki kalkulatutakoen berdintsuak dira. 100 mm/min-ko 
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abiaduran gertatu dena neurketa-errorea dela esan daiteke pikuan ikusten diren gorabehera horietaz 

ohartzen bagara. Aipatzekoa da tiratze-abiadura 800 mm/min-koa den kasua: profil barneko 

tenperaturaren aldaketa-abiadura termopareak neurtzen dueneko abiadura baino bizkorragoa dela, eta 

horren ondorioz neurtutako tenperaturak teorikoarekiko kontuan hartzeko besteko atzerapena duela, baina 

aipatutako moduan berau neurketa-errore bat da.  
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5.27 Irudia. Modelo teorikoan eta esperimentalean lortutako tenperaturak moldearen 
T2 tenperatura 120 ºC-koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako. 

 

5.27 irudiko kasuan moldearen 160 ºC-ko tenperaturak, tenperatura horren inguruan gorabeherak dituela 

aipatzeaz gain, neurtutako tenperatura esperimentalak teorikoki kalkulatutakoekin bat datoz. 800 
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mm/min-ko abiaduran gertatzen den atzerapena, berriz ere termopareak neurtzeko duen geldotasunagatik 

gertatzen da. 
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5.28 Irudia. Modelo teorikoa eta esperimentalaren arteko konparaketa moldearen 
T2 tenperatura 140 ºC-koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako. 

 

5.28 irudian, esperimentalki neurtutako tenperaturek moldearen 160 ºC-ak tiratze-abiadurarik gehienetan 

gainditzen ditu. Hau erretxinaren ontzea exotermikoa, eta molde-tenperatura altua izanik beroa nekezago 

kanporatzen delako izan daiteke. Bestalde, neurtutako tenperatura pikua zein kalkulatutakoa nahiko 

bateratsu ateratzen dira, 800 mm/min-ko abiaduran izan ezik. 
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5.2.2.2 Eredu teorikoko konbertsio datuak 

Esperimentalki neurtutako tenperaturak teorikoki kalkulatutakoekiko nahiko bateratuak direnez, eta 

tenperatura eta konbertsioa erlazionatuta daudenez, molde barnean gertatzen den konbertsioa teorikoki 

kalkulatutakoarekin bat datorrela esan daiteke. 

5.29-32 irudiek, moldearen erdiko tenperatura zehatz batetarako, tiratze-abiadura aldatuz, konbertsio 

teorikoak nola aldatzen diren moldearen luzeran (Z) erakusten dute. Irudi hauetan, ezkerretik eskuinera 

agertzen diren makur bikoteak 100, 200, 400 eta 600 mm/min-ko tiratze-abiadura desberdinei dagozkie 

hurrenez hurren. 
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5.29 Irudia. Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, 
T2 80 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

5.29 irudian ikusten dena zera da, edozein izanik ere tiratze-abiadura, konbertsioa moldearen horma 

ukitzen dagoen erretxina zatian hasten dela, profilaren erdialdeko sareatzea aldiz, beranduago hasten da. 

Atzeratze hau nabariagoa da tiratze-abiadura handietan, eta abiadura bakoitzean ontze-maila jakin bat 

gainditzen denean profilaren barnean gertatzen den konbertsioa moldearen hormaren kontra dagoenarena 

baino bizkorrago hazten da. Ontzea exotermikoa izanik, erretxinaren eroankortasun termikoa eskasa 

denez, barnealdean tenperatura altuagoak lortzen dira (ikus 5.25 irudia), eta bertan sareatzea bizkorrago 

gertatzen da. Profilaren barneko eta kanpoaldeko konbertsio-abiadurak aldatzen direneko guneak tiratze-

abiadurarekin aldatzen dira: zenbat eta tiratze-abiadura handiagoa izan orduan eta kanpoaldeko 

konbertsioa burutuago dagonean aldatzen da, eta abiadura 600 mm/min-koa denean profilaren 

kanpoaldeko konbertsio maximoa bat dator barnealdeko hasierarekin. 
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5.30 Irudia. Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, 
T2 100 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 
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5.31 Irudia. Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, 
T2 120 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

5.30 irudiko kasuan ere konbertsioa profilaren gainazalean hasten da tiratze-abiadura guztietan. 

Erretxinaren ontzea moldearen erdialdeko tenperatura 80 ºC-koa denean baino molde-luzera txikiagoa 
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burutu ondoren hasten da, eta konbertsio osoa moldearen luzera laburragoan gertatzen da. Hau molde-

tenperatura altuagoa delako da. Barneko konbertsioak kanpokoa gainditzen dueneko puntua ere atzeratu 

egiten da eta, 600 eta 800 mm/min-ko abiadura denean, kanpoaldeak konbertsio maximoa lortzen du 

barnea sareatzen hasten denerako. 

5.31 irudia, 100ºC-ko kasua 80ºC-koarekin konparatu denean azaldu dena esanez komenta daiteke: ontzea 

kasu guztietan moldeko luzera txikiagoa burutu ondoren hasi eta tarte laburragoan burutzen dela, alegia. 
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5.32 Irudia. Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, 
T2 140 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

5.32 irudian, aurreko kasuetan aipatu denaz gain, profilaren kanpoko konbertsioa osorik burututa ez 

badago ere, barnea sareatzen hasi aurretik, kantitate handi baten osatuta dagoela esan daiteke, tiratze-

abiadura guztientzako. 

Azken lau irudi hauetatik ondoriozta daitekeena zera da, zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan 

orduan eta molde sarreratik hurbilago dagoen luzeran hasiko dela sareatzea eta luzera laburragoan 

burutuko dela. Sareatzea profilaren gainazalean hasten da kasu guztietan baina momentu batean barne 

sareatzeak kanpo sareatzea gainditu egiten du, hau beste lan batzuetan ere ikusi da10. Barne sareatzeak 

kanpo sareatzea gainditzen dueneko une hau zenbat eta tenperatura handiagoa edota zenbat eta tiratze-

abiadura handiago izan orduan eta kanpo sareatze handiagoa lortu denean gertatzen da. Tenperatura 

altuetan eta tiratze-abiadura handietan profilaren barne aldea sareatzen hasi aurretik, kanpoaldeak lortua 

du bere konbertsio maximoa. 
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5.33 eta 5.34 irudiek sareatze-denbora (tsareatze) tiratze-abiaduraren eta moldearen erdialdeko 

tenperaturaren aurrean nola aldatzen den adierazten dute hurrenez hurren.  
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5.33 Irudia. Profilaren ontze-denbora tiratze-abiadurarekiko, 
molde-tenperatura desberdinetan. 
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5.34 Irudia. Profilaren ontze-denbora molde-tenperaturarekiko, 
tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

5.33 eta 5.34 irudiek erakusten dutena zera da, zenbat eta tiratze-abiadura handiagoa izan orduan eta 

sareatze-denbora txikiagoa dela, molde-tenperatura edozein izanik ere. Eta abiadura bakoitzean zenbat eta 
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tenperatura handiagoa izan orduan eta bizkorrago sareatzen dela erretxina. Dena dela tiratze-abiaduraren 

eragina molde-tenperaturarena baino handiagoa da.  

Tiratze-abiadura handitu ahala molde-tenperaturaren eragina erretxinaren sareatzean geroago eta 

txikiagoa da, eta tiratze-abiadura handienetan, molde-tenperaturak ez du eraginik sareatze-denboran. 

5.3 Lortutako profilen azterketa 

5.3.1 Gainazalaren begi bistako azterketa 

Profil hauen begi bistako azterketa egiteko ASTM D 4385-9526 araua hartu da erreferentzi bezala, eta 

ateratako emaitzak 5.1 taulan daude adierazita. 

Profilaren gainazala, moldetik atera ahala, behatu egin da, eta zaindu diren akatsak bi izan dira: 

pitzadurak eta moldearen gainazala kopiatu ez izana, hau, molde barnean erretxina txaplatak geratzen 

direlako gertatzen da, eta profilak moldea kopiatu beharrean txaplataren gainazal kopiatzen du profilaren 

sekzioa aldatzen delarik. Azken akats hau ekiditeko prozesua gelditu egiten da eta berriz hasterakoan 

ematen den tirakadak txaplata kanporatu egiten du. Prozesu etenaldiak geldiuneekin daude adierazita 5.1 

taulan. 

5.35 irudian pitzadurak agertzen dituen profil zati bat erakusten da. 

 

Pitzadurak 

 

5.35 Irudia. Pitzadurak agertzen dituen profil zatia. 
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5.1 Taula. Pultrusio-prozesuan, prozesu-parametro bikote bakoitzarekin 
lortutako profil kantitatea %-tan emanda. 

 

Horrenbeste pitzadura ateratzearen arrazoia, profilaren diseinuak eragindako bere uzkurdura ez askea da. 

Sekzioa U itxurakoa denez, U horren hankak direla eta, zabaleran ezin denez aske uzkurtu, pitzadurak 

ateratzen dira. Profila ontzerakoan uzkurtu egiten denez, ez du moldearen barrunbe osoa betetzen, eta 

geratzen den tarte horretan erretxina likidoa sartzen da, solidotu eta moldean itsatsita geratzen delarik, eta 

ez dio profilari moldearen gainazala kopiatzen uzten. Hau gertatzen denean prozesua gelditu eta tirakada 

batez hasten da, gogortutako erretxina hau profilean txaplata bezala geratu eta kanporatzen delarik. 

Geldiunea egiten den tartean molde barnean dagoen profilak ez ditu 3.5.3 atalean aipatutako prozesu-

parametroak betetzen eta ez da ezaugarri mekanikoak aztertzeko erabili. 
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5.36 Irudia. Molde-tenperatura bakoitzean pitzadurekin ateratako 
profil kantitatea tiratze-abiadurarekiko. 

 

5.36 irudian ikus daiteke pitzadura duen profil kantitatea, molde-tenperatura eta tiratze-abiadura 

desberdinetan. Kantitate hau bai tiratze-abiadura bai molde-tenperatura handitzerakoan handitu egiten 

dela esan daiteke. Tiratze-abiaduraren eragina molde-tenperaturarena baino garrantzitsuagoa dela esan 

daiteke, eta 200 mm/min-ko abiaduratik 400 mm/min-ko abiadurara pasatzerakoan kontutan hartzeko 

salto bat gertatzen dela ikusten da. Tiratze-abiadura zein molde-tenperatura handitzen direnean erretxinak 

ontzeko duen denbora gutxitu egiten da, eta uzkurtzearen ondorioz sortzen diren tentsioak erlaxatzeko 

denbora gutxiago izanik, pitzadura gehiago sortzen dira. Gainera tiratze-abiadura handia denean edota 

moldearen tenperatura handia denean profilaren barnealdea sareatzen hasi aurretik kanpo aldeak gauzatua 

du bere sareatzea, eta barnea uzkurtu ahala materialak betetzen duen bolumen gutxitzeak hutsuneak edota 

pitzadurak dakartza.  

Pitzadura gabeko profila lortzeko, era desberdinetan joka daiteke, erretxinaren uzkurdura zuzenduz edota 

profilaren geometria eta prozesu parametroekin jokatuz. Uzkurdura aske bat eragiten duen geometria 

aukeratuz, hau da, plaka bat, eta profilaren sareatzea barrutik kanporakoa bultzatuz, hau da, molde-

tenperatura baxuak eta tiratze-abiadura baxuak erabiliz, erretxina uzkurtu ahala sortzen den bolumen 

gutxitzea profil eta moldearen tartean geratuko litzateke, baina pitzadurak era honetan zuzenduta txaplata 

gehiago sortuko lirateke. 

5.37 irudian, profilak moldearen aurpegia kopiatu ez dueneko zatiak eta prozesuan geldiunea eginez atera 

diren txaplatak agertzen dira. 
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5.37 Irudia. Profilak moldearen azala kopiatu ez ditueneko zatiak eta 
geldiune batekin ateratako txaplatak. 

 

Geldiune tarteei dagokien profil kantitatea handitzea, profila sortzerakoan txaplata gehiago sortu izanaren 

ondorioa da. 5.38 irudian geldiuneei dagokion profil kantitatea tiratze-abiaduraren aurrean irudikatu da, 

molde-tenperatura bakoitzarentzat. 
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5.38 Irudia. Molde-tenperatura bakoitzean egindako geldiuneei dagokien 
profil kantitatea, tiratze-abiadurarekiko. 
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Molde-tenperatura eta tiratze-abiadura handitzen diren heinean sortzen den txaplata kantitatea gutxitzen 

dela esan daiteke, nahiz eta gutxitze hau txikia izan (ikus 5.38 irudia). Joera hau ez da betetzen 80ºC-tako 

molde-tenperaturan ateratako profilean. Tiratze-abiadura altua denean profilak denbora gutxi du ontzeko 

(ikus 5.8 irudia) eta profilaren erdialdeko sareatzea hasi aurretik moldearen horma ukitzen dagoen 

erretxinak bukatu du bere ontzea, ikus 5.29 eta 5.32 artean dauden irudiak; ondorioz, profilaren 

barnealdearen ontzeak dakarren uzkurtzea hutsune edota pitzadura bezala agertzen da eta ez da profilaren 

gainazalera desplazatzen, eta molde eta profilaren artean ez da erretxina sartu eta txaplata bezala geratuko 

den pitzadurarik agertzen. Molde-tenperatura handitzeak era berean eragiten du, baina diferentziak ez dira 

hain nabarmenak. 

Ateratako profil on kantitateari buruz ezin da ezer esan. Profil ona ateratzeko, tiratze-abiadura eta molde-

tenperaturarekin jokatzeaz gain erretxinaren uzkurdura ere kontutan izan behar da. Uzkurdura hori kargak 

edo uzkurtzearen aurkako gehigarriak gehituz zuzentzen da, pultrusio-prozesua jarraiagoa (geldiunerik 

gabe) eginez.  

5.3.2 Profilen azterketa mekanikoa 

5.3.2.1 Profilen azterketa mekaniko-dinamikoa 

Azterketa hau, pultrusio-prozesuan erabilitako tenperatura eta abiadura baldintza desberdinetan, profilen 

molde barneko ontzean desberdintasunik gertatu den ikusteko egin da. 

Moldearen 60-120-160 ºC tenperaturan tiratze-abiadurak aldatuz egindako profilak, eta tiratze-abiadura 

600 mm/min-koa izanik moldearen tenperatura-profila aldatuz lortu diren profilak aztertu dira. 

Sareatze puntuen arteko kateen masa molekularra hain txikia denez, aplikatutako kargen ondorioz 

gertatzen diren mugimendu molekularrak oso txikiak eta azkarrak dira, eta ezin dira saiakuntza 

mekanikoen bidez aztertu. Aldiz, saiakuntza dinamiko-mekanikoekin eragozpen hauek gainditu egiten 

dituzte, eta deformazio hauek fidagarritasun handiz azter daitezke. 

DMA saiakuntzatik ateratzen den E’, gordetze-modulua, materialaren portaera elastikoarekin, eta E”, 

galtze-modulua, materialaren portaera biskosoarekin erlazionatuta daude.  

Molde-tenperatura konstante mantenduz, tiratze-abiadura desberdinekin egindako profilen gordetze-

moduluak, galtze-moduluak eta galtze-faktoreak 5.39, 5.40 eta 5.41 irudietan agertzen dira hurrenez 

hurren, bai harien norantzan ateratako probetetan lortutakoak (lon), bai zuntzarekiko zeharkako norantzan 

egindako probetetan lortutakoak (zeh). Makurrak izendatzeko erabilitako kodifikazioa 3.5.3. atalean 

adierazitakoa da, lehen zenbakiak moldearen erdiko tenperatura adierazten du eta bigarrenak tiratze-

abiadura, zenbakirik txikienak, bai molde-tenperatura, bai tiratze-abiadura baxuena, eta handienak bai 

molde-tenperatura, bai tiratze-abiadura handiena adierazten dute. 
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5.39 irudian, zeharkako norabidean aztertutako probetetan, gehien bat, tiratze-abiadura altuetan lortutako 

profilen gordetze-modulua bizkorrago jausten dela esan daiteke. Zeharkako norabidean lortutako 

emaitzetan, norabide longitudinalean lortutakoetan baino eragin handiagoa du erretxinak. Norabide 

longitudinalean zuntzaren ezaugarriak nagusitzen dira, eta prozesu-parametro desberdinak direla eta, 

erretxinaren ontzean ematen diren diferentzia txiki horiek ez dira hain argi ikusten. 
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5.39 Irudia. T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez egindako 
profilen (1, 2, 3, 4, 5) gordetze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan 
(lon), eta zuntzarekiko zeharkako norabidean ateratako probetetan (zeh). 
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5.40 Irudia. T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez (1, 2, 3, 4, 5) 
egindako profilen galtze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta 
zuntzarekiko zeharkako norabidean ateratako probetetan (zeh). 

 

Galtze-moduluarekiko ondorengoa aipa daiteke: probeta longitudinaletan agertzen den pikua 150 ºC-tan 

ateratzen da tiratze-abiadura guztientzako, baina tiratze-abiadura altuetan egindako profilei dagozkien 

pikuak tenperatura baxuagoetan hasten dira hazten. Honek, matrizeko kateen mugikortasuna tenperatura 

baxuagoetan hasten dela adierazten du. Zeharkako probetetan, abiadura handiz lortutako profiletatik 

egindako probetentzat, pikuak tenperatura baxuagoetan ateratzen dira. 



Uretano-Akrilato erretxina baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri mekanikoetan 

 144

Bi parametro hauen erlazioa adierazten duen galtze-faktorea 5.41 irudian irudikatuta dago.  
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5.41 Irudia. T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez (1, 2, 3, 4, 5) egindako 
profilen galtze-faktorea, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko 
zeharkako norabidean ateratako probetetan (zeh) tenperaturaren aurrean. 

 

5.41 irudian, harien norantzan aztertutako probetetan bi piku agertzen dira, altua den bat, zeinen maximoa 

150 ºC ingurutan agertzen den kasu guztietan, eta txikiago bat 255 ºC ingurutan. Bestalde, hariekiko 
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zeharkako norantzan saiatutako probetetan bigarren pikua ez da probeta longitudinaletan agertzen den 

bezain argia, eta lehen pikuaren maximoa 150 ºC-tan fluktuatzen du, tiratze-abiadura guztietan.  

Lee et al.27ek zuntzaren norantzan ateratako bi pikuak hurrengo eran azaltzen dituzte: lehen pikua 

konpositearen matrizearen beira-trantsiziozko tenperaturari dagokiona da, eta bigarren pikua zuntzaren 

gainazala eta matrizearen arteko fase tarteari dagokiona da, bigarren hau zuntzen norabidean egindako 

probetetan hobe nabaritzen delarik. 

Harien norantzan moztutako probetetan, zein aurkako norantzan moztutakoetan, tan δ-n, 150 ºC-tan 

gertatzen den pikuaren zabalera aztertzen bada zera esan daiteke, pikuaren amaiera nahiko bateratsu 

gertatzen dela baina hasiera, abiadura handietan ateratako profilen kasuan, tenperatura baxuagoan 

gertatzen dela, hau da, pikuak bizkorrago ekiten dio hazteari. Hau, zenbat eta tiratze-abiadura handiagoa 

izan erretxina bizkorrago ondu behar delako (ikus 5.8 irudia) izan daiteke. Tiratze-abiadura handietan, 

bizkorrago ontzen den erretxinak lortzen duen ontze-maila, geldoago ontzen denak baino baxuagoa dela 

esan daiteke. 

Tiratze-abiadura konstante mantenduz, eta molde-tenperatura aldatuz egindako profilen E’, E” eta tan δ, 

5.42, 5.43 eta 5.44 irudietan irudikatuta daude hurrenez hurren. Irudietako makurrentzat erabilitako 

kodifikazioa aurrerago aipatutakoa da, lehen zenbakiak molde-tenperatura adierazten du eta bigarrenak 

tiratze-abiadura. 

0,00E+00

1,00E+10

2,00E+10

3,00E+10

4,00E+10

50 100 150 200 250 300 350

T (ºC)

E'
 (N

.m
-2

)

14 lon

24 lon

34 lon

44 lon

 

5.42a Irudia. 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez 
(1, 2, 3, 4) egindako profilen gordetze-modulua, zuntzen norabidean 
ateratako probetetan (lon). 
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5.42b Irudia. 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) 
egindako profilen gordetze-modulua zuntzen norabidearekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh). 

 

5.42 irudian molde-tenperatura desberdinez ateratako profilen gordetze-moduluak azaltzen dira, a-n 

zuntzen norabidean saiatutako probetei dagozkienak, eta b-n zuntzen norabidearekiko zeharkako 

norabidean saiatutako probetei dagozkienak. Bertan, eta zeharkako norabidean nabarmenago, molde-

tenperatura altuan egindako profilen gordetze-moduluak bizkorrago, tenperatura baxuagoan jausten dira.  

Galtze-moduluari dagokionez (ikus 5.43 irudia) zera esan daiteke: zuntzaren norantzan egindako 

probetetan pikua 150 ºC inguruan ateratzen dela, baina T2 altuetan egindako profilek kasuan pikua 

tenperatura baxuagoetan hasten dela hazten. Honek, baldintza honetan ondu den matrizean kateen 

mugikortasuna tenperatura baxuagoan gertatzen dela esan nahi du. Hau horrela izanik, ontzea, molde-

tenperatura desberdinetan erabatekoa ez dela esan daiteke, molde-tenperatura altuetan, erretxina 

bizkorrago ondu behar da (ikus 5.8 irudia), eta lortzen den profilak ez du molde-tenperatura baxuan ondu 

denak duen ontze-maila bera.  

Baldintza hauetan, 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz eta molde-tenperatura desberdinekin egindako 

profilen saiakuntzan, lortutako galtze-faktorea irudikatuz 5.44 irudia atera da. Bertan, nahiz eta pikua 

tenperatura berean atera prozesu-baldintza guztietan, molde-tenperatura handitu ahala piku hau 

tenperatura baxuagoan hasten dela hazten ikus daiteke. Hau, T2 altuetan ematen den ontze 

bizkorragoagatik izan daiteke (ikus 5.8 irudia). Ondorioz, molde-tenperatura handitu ahala, erretxina 

bizkorrago ondu behar denez, lortzen den ontze-maila, geldoago ontzen denean lortzen dena baino 

baxuagoa dela esan daiteke. 
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5.43 Irudia. 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) 
egindako profilen galtze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), 
eta zuntzarekiko zeharkako norabidean ateratako probetetan (zeh). 

 

Voorakaranam et al.28ek beraien lan batean pultrusio-eraldaketa modelizatu dute eta hurrengo hau 

ondorioztatu dute, tiratze-abiadura handitu ahala erretxinak molde barnean egoteko duen denbora gutxitu 

egiten dela eta ondorioz lortzen duen ontze-maila baxuagoa dela. 
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5.44 Irudia. 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) 
egindako profilen galtze-faktorea, zuntzen norabidean ateratako probetetan ( lon), eta 
zuntzarekiko zeharkako norabidean ateratako probetetan (zeh). 

 

Harien norantzan lortutako galtze-faktoreak, aurreko kasuan bezala, bi piku erakusten ditu, eta zeharkako 

norantzan lortutakoetan bigarren pikua ez dela longitudinaletan bezain argia esan daiteke. Hau, aurreko 

kasuan bezala azalduko litzateke. 
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tan δ-n agertzen den pikuak erretxinaren gel-tenperatura, Tg-a, erakusten du27,29,30, E’-ren jausi batekin 

lagunduz (ikus 5.39, 5.41, 5. eta 5.44 irudiak). Ondorioz, ondutako erretxinaren Tg-a berdintsua da kasu 

guztietan. 

Tg hauek, tiratze-abiaduraren aurrean eta molde-tenperaturaren aurrean irudikatuz 5.45 eta 5.46 irudiak 

egin dira, eta bai kasu batean, bai bestean Tg-a 150 ºC dela esan daiteke. 
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5.45 Irudia. T2 120 ºC-tan eta tiratze-abiadura desberdinez egindako profilen Tg-a. (□) Zuntzarekiko 

zeharkako norabidean egindako probetetan, (◊) zuntzen norabidean egindako probeten lehen 
pikua, (▲) zuntzen norabidean egindako probeten bigarren pikua.  
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5.46 Irudia. 600 mm/min tiratze-abiadura eta T2 desberdinetan egindako profilen Tg-a. (□) Zuntzarekiko 

zeharkako norabidean egindako probetetan, (◊) zuntzen norabidean egindako probeten lehen 
pikua, (▲) zuntzen norabidean egindako probeten bigarren pikua. 
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Aztertutako prozesu-parametro hauetan lortutako profil desberdinen Tg-a berdintsua da kasu guztietan. 

Harien norabidean egindako probeten saiakuntzetan ateratako bigarren pikuari dagokion tenperaturak ere 

ez du aldaketarik erakusten (ikus 5.41 eta 5.44 irudiak). Desberdintasunak tan δ-ren piku zabaleran 

ikusten dira. Erretxinak bizkorrago polimerizatu den kasuan, hau da P35 (molde-tenperatura 60-120-160 

ºC eta tiratze-abiadura 800 mm/min), eta P44 (tiratze-abiadura 600 mm/min izanik molde-tenperatura 60-

140-160 ºC denean), pikua tenperatura baxuagoan hasten da hazten (ikus 5.41 eta 5.44 irudiak). Ondorioz, 

erretxinan badago mugikortasun errazagoa duen zatirik, nahiz eta multzoak Tg bera erakutsi, erretxina ez 

dago geldoago ondu den kasuan bezain ondo saretuta. 

5.3.2.2 Elastikotasun-modulua, makurdurarekiko erresistentzia eta ebakidura-tentsioa 

Makurdura saiakuntza eginez, deformazio txikiko portaera adierazten duen elastikotasun-modulua, 

makurdura-erresistentzia eta ebakidura tentsioa aztertu dira prozesu-parametro desberdinez egindako 

profiletan. 

Engelen31ek, beste prozesu parametroen artean, moldearen tenperaturak eta tiratze-abiadurak profilen 

ezaugarri mekanikoetan (makurdura erresistentzian eta moduluan) duen eragina aztertu du. Lan honetan 

ikusi duena, bai molde-tenperatura bai tiratze-abiadura handitzerakoan ezaugarri mekanikoak gutxitu 

egiten direla da.  

Li et al.32ek beraien lanean prozesu-parametroen eragina puslen agerreran aztertzeaz gain, tiratze-

abiadurak elastikotasun-moduluan eta erresistentzian duen eragina aztertu dute. Ateratako ondorioa, 

ezaugarri hauek tiratze-abiadura handitzen denean gutxitu egiten direla da, eta jaiste hau erretxinaren 

konbertsio-maila gutxitzearekin justifikatzen dute.  

Elastikotasun-modulua eta makurdurarekiko erresistentzia aztertzeko makurdura saiakuntza egin da 3.7.3. 

atalean azaldutako eran. 16-ko L/d erlazioa erabili da, zuntzarekiko aipatutako bi norantzatan. 

Ebakidura-tentsioaren azterketa kasu zehatz batzuetan soilik egin da, tiratze-abiadura 100 eta 600 

mm/min-koa izanik molde-tenperatura desberdinetan egindako profilen kasuan, eta molde-tenperatura 

(T2) 80 eta 120ºC-koa izanik tiratze-abiadura desberdinetan ateratako profilenean.  

Ebakidura-tentsioa aztertzeko L/d=6 argi/lodiera erlazioa erabili da, beste parametroak 3.7.3. atalean 

azaldutakoak dira. 

5.3.2.2.1 Harien norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua eta makurdurarekiko 

erresistentzia 

Prozesu-parametro desberdinez lortutako profiletatik, zuntzaren norabidean egindako probeten 

saiakuntzetatik ateratako elastikotasun-moduluak eta hausturarako erresistentziak 5.2 taulan agertzen dira. 
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T2 (ºC) vtir (mm/min) E (MPa)  σ (MPa)  

80 

100 42660 ± 910 1085 ± 40 

200 43490 ± 740 1080 ± 50 

400 43510 ± 1705 1065 ± 55 

600 40845 ± 1020 1000 ± 55 

100 

100 41405 ± 1105 1045 ± 60 

200 41790 ± 1080 1035 ± 70 

400 40850 ± 860 1030 ± 30 

600 41120 ± 965 995 ± 65 

800 40860 ± 1665 950 ±15 

120 

100 42660 ± 1230 1045 ± 65 

200 41425 ± 965 1050 ± 60 

400 41660 ± 915 965 ± 30 

600 41225 ± 400 950 ± 45 

800 41365 ± 990 945 ± 50 

140 

100 42950 ± 1515 1070 ± 55 

200 42950 ± 1300 1035 ± 65 

400 43450 ± 1275 920 ± 35 

600 42370 ± 995 795 ± 45 

800 40755 ± 905  840 ± 15 

5.2 Taula. Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua 
eta hausturarako erresistentzia. 

 

Molde-tenperatura bakoitzean tiratze-abiadura handitu ahala hausturarako erresistentzia gutxitu egin dela 

ikusten da, eta gutxitze hau handiagoa da zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan. Elastikotasun-

moduluari dagokionez, zera esan daiteke: molde-tenperatura baxuetan (80 eta 100 ºC), tiratze-abiadura 

baxuetan (100 eta 200 mm/min) lortutako emaitzak aparte utzita, tiratze-abiadura handitu ahala 

gutxitzeko tendentzia erakusten duela.  
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5.2 taulan agertzen diren datu hauek 5.3.2.3 eta 5.3.2.4 ataletan irudikatu eta komentatu dira. 

5.3.2.2.2 Zeharkako probeten elastikotasun-modulua eta makurdurarekiko erresistentzia 

Zuntzaren zeharkako norabidean moztutako probeten ezaugarri mekanikoak, 5.3 taulan agertzen dira. 

 

T2 (ºC) vtir (mm/min) E (MPa)  σ (MPa)  

80 

100 11085 ± 475 63±7 

200 10865 ± 410 68±10 

400 10215 ± 195 65±2 

600 9585 ± 540 76±6 

100 

100 11005 ± 305 65±10 

200 11130 ± 490 64±3 

400 9810 ± 250 60±7 

600 10035 ± 455 65±9 

800 9610 ± 475 61±4 

120 

100 11390 ± 305 68±7 

200 10575 ± 335 64±8 

400 10085 ± 315 54±7 

600 9770 ± 535 41±8 

800 9750 ± 375 44±6 

140 

100 11810 ± 305 60±8 

200 10545 ± 280 63±9 

400 9265 ± 485 49±10 

600 9760 ± 685 60±9 

800 9465 ± 635 47±7 

5.3 Taula. Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako 
probeten elastikotasun-modulua eta hausturarako erresistentzia. 
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Profilean, zeharkako norabidean lan mekanikoa egingo duten faseak, erretxina eta erretxina-zuntz fase 

tartea izango dira.  

Bertan, erretxinaren ontzean gertatutako uzkurtzeak sortutako barne tentsioak nabarmenagoak dira, eta 

aztertutako propietate mekanikoetan dispertsio handiak lortu dira. 

Tiratze-abiadura handitu ahala elastikotasun-moduluak txikitzeko joera erakusten du, eta txikitze hau 

nabarmenagoa da molde-tenperatura altuetan. Makurdura-tentsioari dagokionez, probeta haustura arte 

eraman behar denez, haustura hau punturik ahulenetik gertatzen da, eta kasu honetan ihardueraren zatirik 

handiena erretxinak jasan behar duenez, dispertsio handiak ikusten dira. Molde-tenperatura altuetan, 

tiratze-abiadura handitzean, makurdura-erresistentziak gutxitzeko joera duela esan daiteke, baina kasu 

guztietan ere lortutako dispertsioak handiak dira. 

5.3 taulako datuak 5.3.2.3 eta 5.3.2.4 ataletan irudikatu eta komentatu dira, baina aipatzekoa da akatsek 

zeharkako probetetan probeta longitudinaletan baino eragin handiagoa dutela. Probeta longitudinaletan 

zuntzaren ezaugarriak oso garrantzitsuak diren heinean, zeharkakoetan erretxinarenak nagusitzen dira. 

5.3.2.2.3 Harien norabidean egindako probeten ebakidura-tentsioa 

Profilaren zuntzaren norabidean moztutako profilen ezaugarri mekanikoak 5.4 taulan agertzen dira. 

T2 (ºC) vtir (mm/min) τ (MPa) vtir (mm/min) τ (MPa) 

80 

600 

50 ± 1,0 

100 

54 ± 1,0 

100 48 ± 1,0 54 ± 4,0 

120 47 ± 1,0 54 ± 2,0 

140 42 ± 1,5 52 ± 1,5 

vtir (mm/min) T2 (ºC) τ (MPa) T2 (ºC) τ (MPa) 

100 

120 

55 ± 1,5 

80 

54 ± 1,0 

200 53 ± 2,0 54 ± 2,5 

400 50 ± 1,5 51 ± 2,5 

600 48 ± 1,0 49 ± 2,5 

800 47 ± 1,5 - 

5.4 Taula. Harien norabidean egindako probeten ebakidura-tentsioa. 
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Kasu honetan, bi tiratze-abiadura desberdinetan (100 eta 600 mm/min), molde-tenperatura handitzeak 

duen eragina aztertu da hurrengoa ondorioztatuz, tiratze-abiadura baxua denean molde-tenperatura 

handitzeak ebakidura-tentsioarengan eraginik ez duela, eta tiratze-abiadura handietan, molde-tenperatura 

handiekin lortutako profilen ebakidura-tentsioa gutxitu egiten dela. 

Bestalde, molde-tenperatura konstante mantenduz tiratze-abiadura handitu da, eta aztertutako molde-

tenperaturatan tiratze-abiadura handitzeak ebakidura-tentsioaren gutxitzea dakar. 

5.4 taulan agertzen diren datuak 5.3.2.3.3 eta 5.3.2.4.3 ataletan daude irudikatuta eta komentatuta. 

5.3.2.2.4 Zeharkako probeten ebakidura-tentsioa 

Profilean zuntzarekiko zeharkako norantzan moztutako profilen ezaugarriak 5.5 taulan agertzen dira. 

Zeharkako probetetan ikusi diren joerak probeta longitudinaletan ikusi diren berdintsuak dira, baina 

dispertsio handiagoekin; hau, ihardueraren zatirik nagusiena erretxinak jasaten duelako da. 

Tiratze-abiadura handian molde-tenperatura handitzeak ebakidura-tentsioa gutxitu egin du, baina tiratze-

abiadura baxua izan denean moldearen tenperatura aldatzeak ez du aldaketarik ekarri profilaren 

ebakidura-tentsioan. Bestalde, molde-tenperatura mantenduz tiratze-abiadura handitzeak ebakidura-

tentsioa jaitsi egin du. 

T2 (ºC) vtir (mm/min) τ (MPa) vtir (mm/min) τ (MPa) 

80 

600 

8,70 ± 0,45 

100 

7,5 ± 0,60 

100 7,45 ± 0,60 7,70 ± 0,65 

120 7,05 ± 0,45 7,45 ± 0,55 

140 6.30 ± 0,41 7,10 ± 0,55 

vtir (mm/min) T2 (ºC) τ (MPa) T2 (ºC) τ (MPa) 

100 

120 

8,65 ± 0,60 

80 

7,50 ± 0,55 

200 7,25 ± 0,55 7,10 ± 0,45 

400 6,40 ± 0,55 6,20 ± 0,80 

600 7,05 ± 0,45 5,00 ± 0,90 

800 6,15 ± 0,45 - 

5.5 Taula. Harien norabidearekiko aurkako norabidean moztutako probeten 
ebakidura-tentsioa. 
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5.5 taulako datuak 5.3.2.3.3 eta 5.3.2.4.3 ataletan irudikatu eta komentatu dira. 

5.3.2.3 Tiratze-abiaduraren eragina lortutako profilen ezaugarri mekanikoetan 

5.3.2.3.1 Elastikotasun-modulua 

Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-moduluaren balioak 5.2 taulan agertzen dira eta 

5.47 irudian ikus daitezke irudikatuta molde-tenperatura desberdinetan tiratze-abiadura handitzen den 

heinean.  
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5.47 Irudia. Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, 
moldean tenperatura jakin baterako tiratze-abiadura aldatzen denean. 

 

Molde-tenperatura baxuenetan, 80 eta 100 ºC-tan, tiratze-abiadura handitzen den heinean modulua 

txikiagotzeko joera ikusten da, nahiz eta diferentziak txikiak izan. Txikitze hau molde-tenperatura 

altuenean nabarmenagoa da. Norabide longitudinalean zuntzak eta erretxinak lan egiten dute, eta profilak 

duen zuntz-portzentajea altua izanik, erretxinaren zurruntasunak eragin txikia du profilaren portaeran.  

Zeharkako norantzan egindako probeten emaitzak, 5.3 taulan daudenak, 5.48 irudian ikus daitezke 

irudikatuta tenperatura desberdinetan tiratze-abiadura handitzen den heinean.  
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5.48 Irudia. Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten elastikotasun-
modulua, moldearen tenperatura jakin baterako, tiratze-abiaduraren aurrean. 

 

Tiratze-abiadura handitu ahala elastikotasun-modulua gutxitu egiten da, edozein izanik ere moldearen 

tenperatura-profila. 

Zeharkako probetetan ikusten diren diferentziak probeta longitudinaletan ikusten direnak baino 

handiagoak dira, bertan zuntzak ez baitu lanik egiten, norantza honetan lan egiten duen profilaren 

ezaugarrietan erretxinak eragin handia du.  

Diferentzia hauek erretxinak, tiratze-abiadura altuetan, ontzeko duen denbora laburragoa delako izan 

daitezke, ikus 5.8 irudia, eta ondorioz erretxinak lan egiten duen kasuetan, erretxinak eta zuntzak lan 

egiten duen kasuetan baino nabarmenagoak dira. Tiratze-abiadura handitu ahala profilaren pitzadura 

kantitatea ere handitu egiten da, ikus 5.36 irudia, hau ere izan daiteke zurruntasun horren jaitsieraren 

arrazoia. 

5.3.2.3.2 Makurdurarekiko erresistentzia 

Profiletik harien norantzan moztutako probeten saiakuntzen makurdura-erresistentziak, 5.2 taulan 

agertzen direnak, 5.49 irudian irudikatuta daude, tenperatura desberdinetan, eta tiratze-abiaduraren 

aurrean.  
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5.49 Irudia. Zuntzaren norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, 
moldearen tenperatura jakin baterako, tiratze-abiadura desberdinetan. 

 

Moldearen tenperatura edozein izanik ere tiratze-abiadura handitu ahala hausturarako erresistentzia 

txikitu egiten da. Eta erresistentzia txikitze hau handiagoa da zenbat eta handiagoa izan molde-

tenperatura. Moldeko erdiko tenperatura 80 ºC-koa denean, tiratze-abiadura baxutik handira pasatzeak 

erresistentzia 8%-an gutxitzen du, eta molde tenperatura 140 ºC-koa denean 20%-an gutxitzen du 

erresistentzia tiratze-abiaduran egiten den aldaketa berak. 

Pultrusioz egindako profiletatik, harien norabidearekiko zeharkako norantzan moztutako probeten 

makurdura-erresistentzien emaitzak 5.3 taulan agertzen dira, eta tenperatura desberdinetan tiratze-

abiadura handitzen den heinean 5.50 irudian ikus daitezke.  

Zeharkako probetetan erretxina da gehien bat tentsioa jasaten duena, zuntzek ez dute era eraginkorrean 

lanik egiten. Beraz, haustura erretxinan dauden akatsek baldintzatzen dute. Akats hauen eragina dela eta  

zeharkako probetetan longitudinaletan baino emaitza dispertsio handiagoak ateratzen dira. Moldearen 

erdiko tenperatura baxua denean, 80 ºC eta 100 ºC, haustura-erresistentziarako lortu diren emaitzak 

nahiko berdintsuak dira, nahiz eta tiratze-abiadura handitu dispertsio barnean daudela esan daiteke. 

Aitzitik, tenperatura altuagoetan, 120 ºC eta 140 ºC, erresistentziaren gutxitzeko tendentzia ikusten da 

tiratze-abiadura handitzerakoan. 
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5.50 Irudia. Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten hausturarako 
erresistentzia, moldearen tenperatura jakin baterako, tiratze-abiaduraren aurrean. 

 

5.3.2.3.3 Ebakidura-tentsioa 

Harien norabidean egindako probeten ebakidura-tentsioak, 5.4 taulan, T2 80 eta 120 ºC-ko 

tenperaturentzat agertzen direnak, 5.51 irudian ikus daitezke tiratze-abiaduraren aurrean irudikatuta.  
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5.51 Irudia. T2 tenperatura desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa, 
tiratze-abiaduraren aurrean, probetak harien norabidean moztuta daudenean. 
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5.51 irudian, ebakidura-tentsioa txikitu egiten dela tiratze-abiadura handitzen den neurrian ikusten da. 

Harien aurkako norabidean moztutako probeten ebakidura-tentsioak 5.5 taulan agertzen dira, eta 5.52 

irudian ikus daitezke irudikatuta, moldearen tenperatura-profilak 60-80-160 ºC eta 60-120-160 ºC izanik, 

tiratze-abiadura aldatzen denean. Ebakidura-tentsioa gutxitu egiten da tiratze-abiadura handitzen denean. 
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5.52 Irudia. T2 tenperatura desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa, 
tiratze-abiaduraren aurrean, zuntzarekiko zeharkako norabidean. 

 

Tiratze-abiaduraren eragina profilen zeharkako norantzan, harien norantzan baino nabarmenagoa da. 

Emaitza hauek Li et al.32ek bere lan batean erakutsitakoekin bat datoz. Hauek profilen hariekiko 

zeharkako ezaugarriak aztertu dituzte eta tiratze-abiadura 820 mm/min.tik 1900 mm/min-ra pasatzerakoan 

bai elastikotasun-modulua, bai makurdura-erresistentzia 12%-tan jaisten dela ondorioztatu dute. 

Tiratze-abiadura handitu ahala aztertutako ezaugarri mekanikoak gutxitu egiten direla esan daiteke, 

kasurik gehienetan. Hau, erretxinak polimerizatzeko duen denbora tiratze-abiadurarekin gutxitu egiten 

delako izan daiteke (ikus 5.8 irudia), eta ondorioz, erretxinaren ontzea desberdina izan. Erretxinaren 

ontzean gertatzen diren diferentziak 120 ºC-ko T2-arentzat, eta tiratze-abiadura desberdinekin egindako 

DMA azterketak erakusten du. 5.41 irudian, tan δ-rentzat ateratako pikuen maximoak tenperatura 

beretsuan gertatzen dira tiratze-abiadura guztientzako, bai probeta longitudinaletan, bai zeharkakoetan, 

baina piku hori handitzen hasten deneko tenperatura baxuagoa da tiratze-abiadura handientzako, hau da, 

erretxinaren ontze-denbora laburrentzako. Ondorioz erretxinaren sareatze-maila baxuagoa dela esan 

daiteke tiratze-abiadura altuetan, eta hau izan daiteke ezaugarri mekanikoen gutxitzearen arrazoi bat. 

Tiratze-abiadurarekin profilak duen ontzeko era ere aldatu egiten da, tiratze-abiadura handia denean 

profilaren barne aldea ontzen hasi aurretik kanpoak osatua du bere ontzea (ikus 5.29, 5.30, 5.31 eta 5.32 

irudiak); honen ondorioz, profilak pitzadura gehiago du, ikus 5.36 irudia, eta bere ezaugarri mekanikoak 

baxuagoak dira. 

Ezaugarri mekanikoen gutxitzea, erretxinaren ontzean izandako diferentziekin arrazonatu da. Erretxinaren 

ontzean gertatutako diferentziak zeharkako norabidean, harien norabidean baino nabarmenagoak dira, 
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bertan, nagusiki, erretxinak lan egiten baitu. Bestalde, emaitzetan izandako dispertsioak ere, zeharkako 

norantzan harien norantzan baino handiagoak dira. Iharduera mekanikoak probetaren haustura eragiten 

badu, haustura hau puntu ahulenetik gertatzen da; hau da zeharkako norabidean gertatzen den dispertsio 

handiagoaren arrazoia. 

5.3.2.4 Molde-tenperaturaren eragina lortutako profilen ezaugarri mekanikoetan 

5.3.2.4.1 Elastikotasun-modulua 

Profilen norabide longitudinalean moztutako probeten elastikotasun-moduluak 5.2 taulan daude, eta 5.53 

grafikoan irudikatuta daude tiratze-abiadura desberdinetarako, moldearen tenperatura handitzen denean. 
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5.53 Irudia. Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, 
tiratze-abiadura jakin baterako molde-tenperatura aldatzen denean. 



Pultrusio eraldaketa 

 161

Bertan, lortu diren emaitzak nahiko berdintsuak dira. Ikusten diren diferentziak desbidazioen barnean 

sartzen dira. Aztertutako molde-tenperaturatan, ezin da esan molde-tenperatura handitu ahala lortutako 

materialaren zurruntasunak aldaketarik izango duenik. 

5.54 irudian ikus daitekeena zera da, zeharkako probeten elastikotasun-modulua tiratze-abiadura 

desberdinak erabiliz, moldearen tenperatura handitzen denean, emaitza hauek 5.3 taulan adierazita daude.  
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5.54 Irudia. Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten elastikotasun-
modulua, tiratze-abiadura jakin baterako, molde-tenperaturaren aurrean. 

 

Kasu honetan ere ez dago diferentzia handirik; era batean edo bestean egindako profiletan, ikusten diren 

diferentzia txikiak desbidazioaren barnean sar daitezke. 

Profilaren zurruntasuna, aztertutako molde-tenperaturekin ez dela aldatzen esan daiteke. Hau, erretxinak 

ontzeko duen denboran, molde-tenperatura handitzeak ez duelako eragin handirik izan daiteke, ikus 5.8 

irudia, 100 mm/min-ko tiratze-abiadurarako, moldearen T2 80 ºC-koa denean erretxinak tenperatura-pikua 



Uretano-Akrilato erretxina baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri mekanikoetan 

 162

lortzeko behar duen denbora 3,8 min da eta 140ºC-ko tenperaturan 3,3 min-koa, bestalde, tiratze-abiadura 

600 mm/min-koa denean aldaketa berak denbora 1,1 min-tik 0,8 min-ra jaisten da, tiratze-abiadura 

aldatzeak bai dakar denboraren jaiste nabarmena, baina T2 aldatzeak ez. 

5.3.2.4.2 Makurdurarekiko erresistentzia 

Probeta longitudinalen makurdura-erresistentziaren aldaketa, tiratze-abiadura desberdinak erabiliz, 

moldearen tenperatura handitzen den heinean 5.55 irudian ikus daiteke (datu hauek 5.2 taulakoak dira).  
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5.55 Irudia. Zuntzaren norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, tiratze-
abiadura jakin batetarako, molde-tenperatura aldatzen denean. 

 

5.55 irudian ikusten dena zera da, tiratze-abiadura txikietan, 100, 200 mm/min, moldearen tenperatura 

desberdinak erabiliz egindako profilen erresistentzia antzerakoa dela; baina tiratze-abiadura handitzen den 
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heinean, 400, 600 eta 800 mm/min, diferentziak nabarmentzen hasten dira eta zera ikusten da, moldearen 

tenperatura handitu ahala erresistentzia gutxitu egiten dela kontutan hartzeko neurrian. Adibidez, 600 

mm/min-ko tiratze-abiaduraz egindako profilean, moldearen erdiko tenperatura 80 ºC-izatetik 140 ºC 

izatera pasatzerakoan 21%-an gutxitzen da hausturarekiko erresistentzia. 

Profilen harien zeharkako norabidean moztutako probeten makurdura-erresistentziaren balioak, 5.3 

taulakoak, 5.56 irudian irudikatuta daude tiratze-abiadura desberdinentzat, moldearen erdiko 

tenperaturaren aurrean.  
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5.56 Irudia. Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten hausturarako 
erresistentzia, tiratze-abiadura jakin baterako, molde-tenperaturaren aurrean. 
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Kasu honetan ere, tiratze-abiadura baxuetan, nahiz eta moldearen erdiko tenperatura handitu, ez da 

erresistentziaren aldaketarik ikusten. Tiratze-abiadura handiagoentzako, moldearen erdiko tenperatura 

handituz lortzen den zeharkako probeten makurdura-erresistentzia geroago eta baxuagoa da.  

Tiratze-abiadura baxuetan (100, 200 mm/min), nahiz eta moldearen erdiko tenperatura aldatu, erretxinak 

ontzeko duen denbora nahiko handia da, tenperatura-pikua lortzeko behar duen denbora 2 minutukoa edo 

luzeagoa da kasu guztietan, ikus 5.8 irudia, baina tiratze-abiadura handitzen denean 2 minututik bera 

jaisten da denbora hau, eta zenbat eta molde tenperatura handiagoa izan orduan eta laburragoa da denbora 

hau. Tiratze-abiadura hauetan erretxinak ontzeko duen denbora laburra da eta laburtze hau molde-

tenperatura handitzearekin handitu egiten da, hau izan daiteke erresistentziaren gutxitzearen arrazoia 

tiratze-abiadura handietan molde-tenperatura handitzerakoan. Erretxinak ontzeko duen denbora labur 

honetan lortzen duen ontze-maila ez da denbora luzeagoa duenean lortzen duenaren bestekoa. 

5.3.2.4.3 Ebakidura-tentsioa 

5.4 taulan, 100 eta 600 mm/min-ko abiadurekin egindako profiletatik, harien norantzan moztutako 

probeten ebakidura-tentsioak 5.57 irudian ikus daitezke moldearen tenperatura-profilaren aurrean.  
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5.57 Irudia. vtir desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa vs. T2, 
probetak zuntzaren norabidean moztuta daudenean. 

 

Tiratze-abiadura baxua denean molde tenperatura handitzeak ez du eraginik ebakidura-tentsioan, baina 

tiratze-abiadura handiagoetan molde-tenperatura handitu ahala ebakidura-tentsioa gutxitu egiten da, hau 

ere, tenperatura handitu ahala ontze-denbora gutxitzen delako izan daiteke, eta tiratze-abiadura baxuetan 

profilak denbora luzea duenez polimerizatzeko molde-tenperatura handitzeak dakarren denbora 

laburtzeak ez du aldatzen erretxinaren polimerizazioa, baina tiratze-abiadura altuetan, profilak 

polimerizatzeko denbora gutxi duenez, molde-tenperatura handitzeak dakarren denbora laburtzeak eragin 

handia du erretxinaren polimerizazioan. 
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5.58 irudian, 5.5 taulan 600 mm/min-ko abiadurarentzat dauden ebakidura-tentsioak irudikatuta daude 

moldearen tenperatura-profilaren aurrean.  
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5.58 Irudia. vtir desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa vs. T2, 
zuntzarekiko zeharkako norabidean. 

 

5.58 irudian ere 5.57 irudirako azaldu den bera esan daiteke, molde-tenperatura handitzeak duen eragina 

tiratze-abiaduraren araberakoa dela esanez. 

Ezaugarri mekanikoetan molde-tenperaturak duen eragina aipatzerakoan hurrengoa esan daiteke: 

moldearen erdiko tenperatura handitu ahala profilaren zurruntasunak ez du aldaketarik jasaten. 

Makurdura-erresistentziak, bestalde, joera desberdina erakusten du tiratze-abiadura desberdinetan. 

Tiratze-abiadura baxua denean, 100, 200 mm/min-koa, molde-tenperatura handitu arren makurdura-

erresistentzia ez da aldatzen, baina, tiratze-abiadura altuetan, molde-tenperatura handitzen den heinean 

erresistentzia txikitu egiten da. Hau, tiratze-abiadura baxuetan, nahiz eta moldearen tenperatura altua izan, 

erretxinak polimerizatzeko duen denbora luzea delako gerta daiteke; baina tiratze-abiadura altuetan, 

denbora hau jaitsi egiten da, eta jaitsiera hau molde-tenperatura altuetan handiagoa da, ikus 5.8 irudia. 

Ondorioz, erretxina bizkorrago ondu behar denez, lortzen den sareatze-maila, geldoago ontzen denean 

lortzen dena baino baxuagoa da, ikus 600 mm/min-ko abiaduraz eta T2 desberdinetan egindako profilen 

tan δ-ren emaitzak, 5.44 irudia. 

Ebakidura-tentsioak ere makurdura-erresistentziaren joera bera erakusten du. Tiratze-abiadura baxuetan 

molde-tenperatura handitzeak ez dio eragiten, baina tiratze-abiadura altuetan molde-tenperatura 

handitzerakoan gutxitu egiten da.  

Profilaren ezaugarri mekanikoetan molde-tenperaturak baino tiratze-abiadurak eragin handiagoa duela 

esan daiteke. Orokorrean, edozein izanik molde-tenperatura, tiratze-abiadura handitzerakoan profilaren 

ezaugarri mekanikoak gutxitu egiten dira. Molde-tenperaturari dagokionez, tiratze abiadura baxuetan ez 

duela eraginik ikusi da. Tiratze-abiadura altuetan molde-tenperatura handitu ahala profilaren ezaugarri 

mekanikoak gutxitu egiten dira. 
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5.3.2.5 Ezaugarri mekanikoen kalkulu teorikoa 

Materialaren ezaugarri mekanikoen balio teorikoak ateratzerakoan, kontutan hartu behar da ezaugarriek 

materialaren osotasunean eragiten duten ala ez.  

Esperimentalki aztertutako ezaugarri mekanikoetatik, elastikotasun-moduluak soilik eragiten du 

materialaren osotasunean. Makurdura erresistentzia edo ebakidura-tentsioa lortzerakoan materiala apurtu 

egin behar da eta hausturak ez du materiala bere osotasunean hartzen, haustura puntu ahulenetik gertatuko 

da, hau dela eta azken bi ezaugarri hauen balio teorikoek ez dira konparagarriak esperimentalki 

kalkulatutakoekin, eta ez dira kalkulatu. 

Elastikotasun-moduluaren kalkulu teorikoa harien norabidean, (5.6) ekuazioa33 erabiliz kalkulatu da, eta 

harien norabidearekiko aurkako norabidean, (5.7) espresioa erabiliz lortu da: 
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(5.7)

Ekuazio hauek ez dituzte prozesu-parametroak kontutan hartzen. 3.1 eta 3.8 ataletan dauden parametroen 

balioekin ekuazio hauek ebatziz hurrengo emaitzak lortu dira: 

EL= 43606 MPa 

ET= 13879 MPa 

Emaitza hauek esperimentalki lortutakoekin konpara daitezke, ikus 5.47 eta 5.54 irudiak, non harien 

norantzan lortutako elastikotasun-moduluak irudikatuta dauden, eta 5.48 eta 5.54 irudiak, non zuntzen 

norabidearekiko zeharkako norabidean lortutako elastikotasun-moduluak irudikatuta dauden. Kasu batean 

zein bestean, teorikoki kalkulatutako balio hauek esperimentalki lortutakoekin bat datozela esan daiteke, 

beti ere, teorikoki lortutako balioek prozesu-parametroek ez dituztela kontutan hartzen ikusiz, 

esperimentalki, prozesu-parametro desberdinekin lortutako emaitzen batez bestekoekin konparatuz. 

5.3.2.6 Argi desberdinen eragina makurdura saiakuntzatik ateratako ezaugarrietan 

Boukhili et al.34ek hiru puntuko makurdura saiakuntzan, argi/lodiera erlazio desberdinek eta saiakuntza-

abiadurak, probeten haustura eran (konpresio, ebakidura ala trakzio) duten eragina aztertu dute, beira-

zuntza eta epoxi zein poliester erretxinak erabiliz, pultrusioz egindako sekzio erdibiribildua duten 

profiletan. 
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Alvarez et al.35ek ere, beira zuntzez eta epoxi erretxinaz pultrusioz egindako profilak, DMAn egindako 

hiru puntuko makurduran aztertu dituzte. L/d erlazioak gordetze-moduluan duen eragina atereaz, eta E’ 

L/d erlazioarekin handitzen dela ondorioztatu dute. 

Lan honetan argiaren eragina aztertzeko erabili diren profilak 60-100-160 ºC-tako tenperaturan eta 400 

mm/min-ko tiratze-abiaduran lortu direnak dira, eta saiakuntzan erabilitako L/d erlazioak 8, 12, 16, 20 eta 

24-koak izan dira, profilean, harien norabidean moztutakoo probetetan eta 4, 8, 12 eta 16-koak hariekiko 

zeharkako norabidean moztutakoetan. 

Aztertu den parametroa, 3.7.3.3 atalean, (3.11) ekuazioarekin deskribatutako itxurazko elastikotasun-

modulua (Ei) izan da, eta bere balioak 5.6 taulan agertzen dira. 

 

 L/d Ei (MPa) 

Harien norabidean 

egindako probetetan 

24 43405 ± 1520 

20 42625 ± 1520 

16 40850 ± 860 

12 38170 ± 560 

8 29990 ± 1460 

Zeharkako probetetan 

16 9810 ± 250 

12 10005 ± 115  

8 8920 ± 115 

4 5485 ± 185  

5.6 Taula. L/d erlazio desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-modulua, 
hausturarako erresistentzia eta ebakidura-tentsioa, profilaren bi norantzatan.  

 

Itxurazko elastikotasun-modulua L/d erlazioaren aurrean irudikatuz 5.59 irudia, harien norabidean 

moztutako probetentzako, eta 5.60 irudia, zuntzaren aurkako norabidean moztutakoentzat, lortu dira. 

Aipatutako azken irudi hauetan aztertutako L/d erlazioetan, berau handitzen den heinean elastikotasun-

modulua handitu egiten dela ikusten da, bai probeta longitudinaletan bai zeharkakoetan. Zeharkako 

probetetan L/d=12-tik aurrera E konstante mantentzen dela esan daiteke, ondorioz balio horretatik aurrera 

tentsio-iharduera makurdura-momentuak soilik eragiten duela suposa daiteke. Bestalde, probeta 

longitudinaletan, aztertutako L/d erlazioetan, elastikotasun-modulua ez da balio konstante batera heldu, 
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ondorioz, probeta longitudinalen kasuan ezin da esan tentsio-iharduera makurdura-momentuak bakarrik 

eragina denik, ebakidurak ere eragina baitu. 
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5.59 Irudia. Argi desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-
modulua, harien norabidean egindako probetetan. 
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5.60 Irudia. Argi desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-modulua, harien 
norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probetetan. 

 

Hau horrela izanik, zera esan daiteke: 5.3.2.2 atalean L/d=16 erlazioarekin elastikotasun-modulua eta 

makurdurarekiko erresistentzia zeharkako probetak erabiliz kalkulatu denean, probeta hauen tentsio-

iharduera makurdura-momentuak eragina izan dela; baina, bestalde, norabide longitudinaleko probeten 

tentsio egoera nahasia izan da, alde batetik makurdura-momentuaren eragina izan da eta bestetik 

ebakidura tentsioarena. Probeta longitudinalen ezaugarri mekanikoak interpretatzerakoan tentsio-

iharduera konplexu hau kontuan hartu beharko litzateke, hau da, kasu honetan lortutako elastikotasun-

moduluak itxurazkoak dira. 

5.4 Ondorioak 

Modar 865 uretano-akrilato erretxinaren pultrusio-eraldaketatik ateratako ondorioan honako hauek dira:  
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Tiratze-abiadura handitu ahala, profilak moldearen luzera handiagoa egin ondoren lortzen du tenperatura-

pikua, ondorioz erretxinaren polimerizazioa molde-luzera handiagoa burutu ondoren gertatzen da. 

Tiratze-abiadura bera izanik, zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan, erretxina orduan eta 

bizkorrago, molde-luzera laburragoa eginez, ontzen da. Molde-tenperatura baxuetan molde-tenperatura 

altuetan baino eragin handiagoa du tiratze-abiadurak, eta honen eragina tenperaturaren eragina baino 

handiagoa da. 

Zenbat eta handiagoa izan tiratze-abiadura orduan eta denbora gutxiago du erretxinak polimerizatzeko. 

Bai tiratze-abiadura handitzeak, bai molde-tenperatura handitzean erretxinak ontzeko duen denbora 

gutxitu egiten du, baina bi parametroetatik tiratze-abiadurak du eraginik handiena gutxitze honetan. 

Profila ateratzen hasteko behar den indarra prozesua era jarraian dagoenean baino handiagoa da, geldi 

egotearen inertzia gainditu behar delako. 

Molde-tenperatura handitzen den heinean indarra txikitu egiten da, baina bere eragina txikia da. 

Tiratze-abiadura handitzen den heinean tiratze-indarra nabarmenki handitzen da. 

Polimerizazio mekanismo bakarra jarraituz lortutako parametro zinetikoekin garatutako eredu 

teorikoarekin lortutako molde barneko profil-tenperaturak, esperimentalki neurtutakoekin bat datoz. 

Ondorioz, eredu teoriko hau baliagarria da, molde barnean gertatzen den, erretxinaren ontzea jarraitzeko. 

Eredu hau jarraituz hurrengoa ondorioztatu da, zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan orduan eta 

molde sarreratik hurbilago dagoen luzeran hasiko dela sareatzea eta luzera laburragoan burutuko dela. 

Sareatzea profilaren gainazalean hasten da kasu guztietan baina momentu batean barne sareatzeak kanpo 

sareatzea gainditu egiten du; momentu hau zenbat eta tenperatura handiagoa, edota zenbat eta tiratze-

abiadura handiago izan orduan eta kanpo-sareatze handiagoa lortu denean gertatzen da. Tenperatura 

altuetan eta tiratze-abiadura handietan profilaren barne aldea sareatzen hasi aurretik, kanpoaldeak lortua 

du bere konbertsio maximoa. 

Tiratze-abiadura zein molde-tenperatura handitzen direnean erretxinak ontzeko duen denbora gutxitu 

egiten da, eta profilaren barnealdea sareatzen hasi aurretik kanpoaldea onduta dago, hau dela eta, 

pitzadura gehiago sortzen dira.  

Molde-tenperatura eta tiratze-abiadura handitzen diren heinean sortzen den txaplata kantitatea gutxitzen 

dela esan daiteke, nahiz eta gutxitze hau txikia izan.  

Bai pitzadura kopuruan, bai txaplata kopuruan tiratze-abiadurak sortzen dituen diferentziak molde-

tenperaturak sortzen dituenak baino handiagoak dira. 

Tiratze-abiadura handitu ahala elastikotasun-modulua gutxitu egiten da. Eta zeharkako probetetan ikusten 

diren diferentziak probeta longitudinaletan ikusten direnak baino handiagoak dira. Tiratze-abiadura 

konstante mantenduz eta molde-tenperatura aldatuz egin diren profilen zurruntasuna ez da aldatu. 
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Makurdura-erresistentziari dagokionez, tiratze-abiadura handitu ahala erresistentzia gutxitu egiten da. 

Molde-tenperaturak duen eragina aztertuz, tiratze-abiadura baxuetan, nahiz eta moldearen erdiko 

tenperatura handitu, ez da erresistentziaren aldaketarik ikusten, baina, tiratze-abiadura handietan, 

moldearen erdiko tenperatura handituz lortzen den makurdura-erresistentzia geroz eta baxuagoa da. 

Makurdura-erresistentzia kalkulatzeko egindako saiakuntzetan, probetek era desberdinetako tentsio 

iharduera jasan dute. Zeharkako probeten tentsio-iharduera makurdura-momentuak eragindakoa izan da, 

bestalde, norabide longitudinaleko probeten tentsio egoera nahasia izan da, alde batetik makurdura-

momentuak eragina izan da eta bestetik ebakidura tentsioak.  

Ebakidura-tentsioari dagokionez, hau txikitu egiten da tiratze-abiadura handitzen denean eta molde-

tenperatura handitzen denean jokaera desberdina erakusten du tiratze-abiaduraren arabera. Tiratze-

abiadura baxuetan molde-tenperatura handitzeak ez du eraginik ebakidura-tentsioan, baina tiratze-

abiadura handietan, moldearen tenperatura handitu ahala ebakidura-tentsioa gutxitu egiten da. 
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6. ONDORIOAK ETA AURRERANTZEKO LAN-ILDOAK 

Lan honetan bi helburu jarraitu izan dira, alde batetik uretano-akrilato erretxina komertzial baten (Modar 

865) ontzearen azterketa, eta bestetik, erretxina honen eraldaketa pultrusio-prozesua erabiliz. 

6.1 Erretxinaren ontzeari dagozkion ondorioak 

Erretxinaren ontzea aztertzeko ekorketa diferentzialeko kalorimetria erabili da, bai era dinamikoan zein 

isotermoan, eta ontze hau dela eta ondorioztatutakoa ondorengoa da: 

• Polimerizazio-erreakzioa has dadin hasiarazleak beharrezkoak dira 

• Eguratseko oxigenoak eragina du polimerizazioan 

• Ontze-erreakzioa erretxinaren MMA-portzentajearen araberakoa da 

• Erretxinaren ontzeari dagokion aktibazio-energia atera da bai ekorketa dinamikoak, bai isotermoak 

erabiliz 

Ekorketa isotermoetan oinarritzen den polimerizazio-zinetikarako eredu teoriko bat proposatu da bi kasu 

desberdin aztertuz. Lehena, mekanismo bakarra jarraituz egin dena, eta bigarrena, mikrogelazio arteko 

ontzea deskribatzeko mekanismo bat eta mikrogelaziotik beiratze arteko ontzea deskribatzeko beste 

desberdin bat erabiltzen duena. Mekanismo bakarra erabiliz tenperatura altuetan (60, 55 eta 50 ºC-tan) 

egin diren isotermoentzat lortutako emaitzak onak dira, bai konbertsio erlatiboentzat zein konbertsio 

abiadurentzat; baina tenperatura baxuetan (42 eta 45 ºC-tan) ereduak emandako emaitzak eta 

esperimentalak ez datoz hain bateratsu. Bestalde, bi mekanismo jarraituz egindako proposamenarekin 

lortutako emaitzak onak dira isotermo guztientzat, baina definitutako tarteetan soilik. Tarte horietatik 

kanpo, esperimentala eta eredu teorikoak erabiliz ateratako kurbak oso desberdinak dira, konbertsio 

erlatiboentzat zein konbertsio-abiadurentzat. 

6.2 Pultrusioari dagozkion ondorioak 

Pultrusioari dagokionez bi lan desberdin burutu dira: 

Bata, erreakzio mekanismo bakarrerako ateratako parametro zinetikoak erabiliz, pultrusioan gertatzen 

den ontzea adierazten duen eredu teoriko bat proposatu da. Eredu honek emandako tenperatura-profilak 

esperimentalki neurtutakoekin konparatuz eredua baieztatu da, eta konbertsio teorikoak proposatu dira. 

Erreakzio mekanismo bakarrarekin proposatutako ereduak ondo deskribatzen du pultrusio-prozesuan 

molde barnean gertatzen dena. 
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Bestea, aztertutako uretano-akrilato erretxina eta beira-zuntza erabiliz, tiratze-abiadura eta molde-

tenperatura desberdinekin profila egin da. Profila egin ahala bi prozesu-parametro kontrolatu dira, profil 

barneko tenperatura, profilak moldea zeharkatzen duen tartean, eta tiratze-indarra. Lortutako profila 

hainbat era desberdinetan aztertu da. Gainazal akabera begiz, erretxinak izan duen ontze-maila DMAn 

hiru puntuko makurduraz, eta elastikotasun-modulua, makurdura-erresistentzia eta ebakidura-tentsioa 

hiru puntuko makurdura eginez aztertu dira. 

Bi lan hauetatik ateratako ondorioak honako hauek dira: 

6.2.1 Pultrusioan gertatzen den ontzea adierazten duen eredu teorikotik ateratako ondorioak 

Pultrusioa modelizatu duen eredu teorikoak, profilak moldea zeharkatu duen heinean, molde-luzeran 

zein profilaren lodieran izan duen tenperatura eta konbertsio-mailaren berri eman du, eta eredu honetatik 

ondorioztatu dena zera da: 

• Zenbat eta molde-tenperatura handiagoa izan orduan eta molde sarreratik hurbilago hasten da 

sareatzea eta luzera laburragoan burutzen da 

• Zenbat eta handiagoa izan tiratze-abiadura orduan eta moldearen sarreratik urrunago hasten da 

sareatzen, eta sareatze-denbora txikiagoa da. Abiadura bakoitzean zenbat eta handiagoa izan molde-

tenperatura orduan eta bizkorrago sareatzen da erretxina 

• Sareatzea profilaren gainazalean hasten da kasu guztietan baina momentu batean barne 

polimerizazioak kanpo polimerizazioa gainditu egiten du. Momentu hau zenbat eta molde-

tenperatura handiagoa edota zenbat eta tiratze-abiadura handiago izan orduan eta kanpo sareatze 

handiagoa lortu denean gertatzen da 

• Molde-tenperatura altuetan eta tiratze-abiadura handietan profilaren barne aldea sareatzen hasi 

aurretik kanpoaldeak lortu du bere konbertsio maximoa 

• Kasu guztietan tiratze-abiaduraren eragina molde-tenperaturarena baino handiagoa da, tiratze-

abiadura handitzeak dakarren polimerizazio-denbora gutxitzea molde-tenperatura handitzeak 

dakarrena baino handiagoa delako 

6.2.2 Pultrusioan, prozesutik, zein lortutako profilen azterketatik ateratako ondorioak 

Pultrusio-prozesuari dagokionez, tiratze-abiadurak eta molde-tenperaturak erretxinaren polimerizazio-

denboran, profila ateratzeko egin behar den tiratze-indarrean, profilak duen pitzadura kantitatean eta 

ateratzen den txaplata kantitatean duten eragina aztertu da. 
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Bestalde. produktuari dagokionez, prozesu-parametroak diren tiratze-abiadurak eta molde-tenperaturak 

lortutako profilen elastikotasun-moduluan, makurdura-erresistentzian eta ebakidura-tentsioan duten 

eragina aztertu da. 

6.2.2.1 Pultrusio-prozesuari dagozkionak 

• Tiratze-abiadura handitu ahala: 

· Erretxinaren polimerizazioa, denbora laburragoan eta molde-luzera handiagoa burutu ondoren 

gertatzen da. Zenbat eta tiratze-abiadura handiagoa izan orduan eta denbora gutxiago behar du 

profilak moldea zeharkatzen, eta moldetik polimerizatuta ateratzen denez, polimerizazio hau 

bizkorrago gertatu behar da. Bestalde, profilak, tenperatura jakin bat duen moldea zeharkatzen 

duenez, eta polimerizatzeko energia jakin bat behar duenez, zenbat eta bizkorrago zeharkatu 

moldea orduan eta molde-luzera handiagoa zeharkatu behar du energia hori lortzeko 

· Profila kanporatzeko tiratze-sistemak egin behar duen indarra handiagoa da. Zenbat eta handiagoa 

izan tiratze-indarra, profilak, orduan eta molde-luzera handiagoa zeharkatu behar du 

polimerizatzeko, eta, ondorioz, tiratze-sistemak gainditu behar duen profil/moldearen arteko 

marruskadura-indarra ere handiagoa da 

· Pitzadura kantitatea handitu egiten da. Izan ere, tiratze-abiadura handitu ahala, profilaren erdialdea 

ontzen hasi aurretik kanpoaldeak lortzen duen polimerizazio-maila geroago eta handiagoa da, eta 

erretxinaren uzkurtzeak pitzadurak sortzen ditu 

· Sortzen den txaplata kantitatea gutxitu egiten da. Zenbat eta tiratze-abiadura baxuagoa izan, orduan 

eta bateratuago gertatzen da profilaren barne eta kanpoko aldeko polimerizazioa, eta erretxinaren 

uzkurtzeak uzten duen hutsunea profilaren gainazalean lekutzen da, bertan, erretxina sartu eta, 

txaplatak eratuz, polimerizatzen delarik 

• Molde-tenperatura handituz gero: 

· Erretxina bizkorrago, eta molde-luzera laburragoa eginez ontzen da. Tiratze-abiadura jakin 

baterako, zenbat eta handiagoa izan molde-tenperatura, orduan eta bizkorrago lortzen du erretxinak 

polimerizatzeko behar duen energia, eta molde-luzera laburragoan ontzen da 

· Tiratze-indarra txikitu egiten da. Molde-luzera laburragoan ontzen denez, tiratze-sistemak gainditu 

behar duen molde/profil arteko marruskadura-indarra txikiagoa da 

· Pitzadura kantitatea handitu egiten da. Profilaren barnealdea ontzen hasten denean kanpoaldearen 

ontze-maila geroago eta handiagoa izanik, erretxinaren uzkurdura pitzadura bezala geratzen delako 
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· Sortzen den txaplata kantitatea gutxitu egiten da, profilaren barnealdea polimerizatzen hasten 

denean kanpoaldeak burutuago baitu bere polimerizazioa 

• Tiratze-abiaduraren eragina molde-tenperaturarena baino handiagoa da. Izan ere, tiratze-abiaduran 

egindako aldaketak molde-tenperaturan egindakoak baino gehiago gutxitu dute polimerizazio-

denbora 

• Aztertutako prozesu parametro desberdinekin lortutako profil desberdinen Tg-a berdintsua da kasu 

guztietan. Hala ere, erretxina bizkorrago ondu den kasuan, lortutako sareatze-maila ez da izan 

geldoago ondu den kasuan lortutakoaren bestekoa. Erretxina bizkor ondu deneko kasuetan (tiratze-

abiadura handiak eta molde-tenperatura handiak), sareatzetik lortutako kate molekularrek, geldo 

ondu deneko kasuetan lortutakoek baino tenperatura baxuagoetan lortzen dute mugikortasuna. 

6.2.2.2 Profilaren ezaugarri mekanikoei dagozkienak 

• Tiratze-abiadura handitu ahala elastikotasun-modulua gutxitu egiten da. Zeharkako probetetan 

ikusten diren diferentziak probeta longitudinaletan ikusten direnak baino handiagoak dira, eta 

makurdura-erresistentzia ere gutxitu egiten da. Gutxitze hau, molde-tenperatura handitu ahala 

nabarmenagoa egiten da 

• Molde-tenperatura desberdinekin egindako profilen zurruntasuna ez da aldatu eta erresistentziari 

dagokionez zera ikusi da, tiratze-abiadura baxuetan, nahiz eta moldearen erdiko tenperatura handitu, 

ez dela aldatzen. Baina tiratze-abiadura altuetan aldiz, moldearen erdiko tenperatura handiekin 

egindako profilen erresistentzia baxuagoa da 

• Ebakidura-tentsioaren azterketa egiteko, lanean erabilitako prozesu-parametroen artean 100 eta 600 

mm/min-ko tiratze-abiadurak eta T2 desberdinak, eta 80 eta 120 ºC-ko T2 tenperaturak eta tiratze-

abiadura desberdinak aukeratu dira, eta ondorioztatu dena zera da, tiratze-abiadura handitzen denean 

ebakidura-tentsioa txikitu egiten dela, eta molde-tenperatura handitzen denean ebakidura tentsioaren 

aldaketa tiratze-abiaduraren araberakoa dela; tiratze-abiadura baxua izanik molde-tenperatura 

handitzeak ez dio eragin ebakidura-tentsioari, baina tiratze-abiadura altuan molde-tenperatura 

handitzeak ebakidura-tentsioa txikitu egin du 

Erretxinak bizkor polimerizatu dueneko kasuetan, hau da, tiratze-abiadura handi eta molde-tenperatura 

altuetan, profilak erakusten dituen ezaugarri mekanikoak baxuagoak dira. 

6.3 Aurrerantzeko lan-ildoak 

• Lan hau, Modar 865 izen komertzialeko, uretano-akrilato erretxina eta sistema katalitikoa soilik 

erabiliz egin da, uzkurdura zuzentzen duen gehigarririk gabe. Uzkurdura hau zuzenduz pultrusioa 
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jarraiagoa izango litzateke, txaplatak direla eta, egin beharreko etenaldi gutxiagorekin. Ateratako 

profilak hobeak izango lirateke, bai gainazal kalitatez, zein ezaugarri mekanikoz. Hobekuntza hau 

kuantifikatzea izango litzateke lan-ildo bat 

• Erretxinaren erreologia aztertuz tiratze-indarraren eredu teoriko bat garatu eta emaitza 

esperimentalekin kontrastatu beharko litzateke 
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7. ERANSKINA 

7.1 Ikur zerrenda 

% Portzentajea 

μ Biskositatea 

δ Desfase-angelua 

σ Erresistentzia mekanikoa edo makurdura-tentsioa 

ξ T isotermoari dagokion konbertsio erlatiboa 

ΔH Ontze-beroa 

ΔHt(Tiso) t denbora batekiko ematen den erreakzioaren entalpia, Tiso tenperaturan 

ΔHosoa  Ontze-bero totala 

ΔHR  Hondar entalpia 

ΔHT(Tiso) Tiso tenperaturan ontze-erreakzioak askatu duen beroa 

ϕr Erretxinaren bolumen-portzentajea 

ρr Erretxinaren dentsitatea 

νr Erretxinaren Poisson-koefizientea 

ϕz Zuntzaren bolumen-portzentajea 

ρz Zuntzaren dentsitatea 

νz Zuntzaren Poisson-koefizientea 

4D 1,12-dodekano diamina 

A Arrhenius-en konstantea 

USA United States of America 

At  Denbora-doiketa faktorea 

b Probetaren zabalera 

B Transferentzia-substantzia 

B• Transferentzia-substantzia aktiboa 

Cp Bero-ahalmena 

Cpr Erretxinaren bero-ahalmena 

Cpz Zuntzaren bero-ahalmena 

d Probetaren lodiera 

DDA Diziano diamida 

DDS Diamino difenil sulfona 

DEGBA Bisfenol A diglizidileterra 

ρ Dentsitatea 
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DMA Azterketa mekaniko-dinamikoa (dynamic mechanical analysis) 

dpikua Tenperatura-pikua lortzeko profilak egin duen distantzia 

DSC Ekorketa diferentzialeko kalorimetria (differential scanning calorimetry) 

DTA Azterketa termiko diferentziala (differential thermal analysis) 

DVER Dibinil ester erretxina 

dx/dt Konbertsio-abiadura 

E Elastikotasun-modulua 

Ei Itxurazko elastikotasun-modulua 

E’ Gordetze-modulua 

E” Galtze-modulua 

Ea Aktibazio-energia 

Eaf Fluxuko aktibazio-energia 

EL Probeta longitudinalen elastikotasun-modulua 

ET Zeharkako probeten elastikotasun-modulua 

τ Ebakidura-tentsioa 

EPTA European Pultrusion Technology Association 

Ez Zuntzaren elastikotasun-modulua 

F Tiratze-indarra 

FTIR Fourier transformatu bidezko espektroskopia infragorria (Fourier transform infrared 
spectroscopy) 

FID Indukzio askearen jaustera (free induction decay) 

H Egindako profil kantitatea 

HDT Kargapeko deformazio-tenperatura (heat deflection temperature) 

HEMA 2-hidroxietilo metakrilatoa 

HM Modulu handikoa 

HR Erresistentzia handikoa 

I Hasiarazlea 

IR Espektroskopia infragorria 

k Tenperaturaren araberakoa den abiadura-konstantea 

K Zurruntasun-modulua 

k1 Tenperaturaren menpe dagoen abiadura-konstantea 

k1
*  Karga kantitatearen araberakoa den abiadura-konstantea 

k2 Tenperaturaren menpe dagoen abiadura-konstantea 

k2
*  Karga kantitatearen araberakoa den abiadura-konstantea 

kc  Materialaren eroankortasun termikoa 

kd Hasiarazlearen deskonposaketaren abiadura-konstantea 

ke Erreferentziazko abiadura-konstantea 
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ki Erradikal primarioaren eraketaren abiadura-konstantea 

ko Ontze-erreakzioaren maiztasun-faktorea 

kp Hedapen erreakzioaren abiadura-konstantea 

kr Erretxinaren eroankortasun termikoa 

kt  Amaiera erreakzioaren abiadura-konstantea 

ktra Transferentzia-erreakzioaren abiadura-konstantea 

kz Zuntzaren eroankortasun termikoa 

L Euskarrien arteko distantzia, argia 

l Probetaren luzera 

m Erreakzio-maila 

M Monomeroa 

M1 Plateraren edo arragoaren masa 

M2 Plateraren edo arragoa + laginaren masa 

M3 Plateraren + laginaren masa, sikatu eta hoztu ondoren 

M4 Arragoaren masa + zuntzaren masa 

MDI Metilen bis(fenil isozianatoa) 

MMA Metilo metakrilatoa 

n Erreakzio-maila 

NIR Hurbileko espektroskopia infragorria (near-infrared spectroscopy) 

NMR Erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroskopia (nuclear magnetic resonance) 
1H NMR 1H-aren erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroskopia 
13C NMR 13C-aren erresonantzia magnetiko nuklearrezko espektroskopia 

wM   Pisuko batez besteko masa molekularra 

nM   Zenbakiko batez besteko masa molekularra 

P Bukaerako polimerizazio-maila lortu duen polimeroa  

PAN Poliakrilonitriloa 

PEEK Polietereterzetona 

PS Poliestirenoa 

PTFE Politetrafluoroetilenoa 

Px Bukatu den polimero-katea 

Q Erreakzio-beroa 

R Gasen konstante unibertsala (8,314 J/mol K) 

R• Hasiarazle erradikala 

R−M• Hazten hasia den katea 

R−Mx
• Hazten dagoen kate polimerikoa 

R−My
• Hazten dagoen kate polimerikoa 
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RIM Erreakzio bidezko moldaketa 

RIP Erreakzio injekziozko pultrusioa (reaction injection pultrusion) 

RTM Erretxina-transferentziazko moldaketa (resin transfer moulding) 

SEC Tamainaren arabera bereizteko kromatografia (size exclusion chromatography) 

SPI Society of the Plastics Industry 

t Denbora 

T Tenperatura 

THF Tetrahidrofuranoa 

TMA Azterketa termomekanikoa (thermo mechanical analysis) 

T0 Materialaren tenperatura moldearen sarreran 

T1 Moldearen hasierako termopareak kontrolatzen duen tenperatura 

T2 Moldearen erdiko termopareak kontrolatzen duen tenperatura 

T3 Moldearen bukaerako termopareak kontrolatzen duen tenperatura 

tan δ “Damping”-a edo galtze-faktorea 

Te Erreferentzia-tenperatura 

Tg Gel-tenperatura 

tgel Gel-denbora 

ti Indukzio-denbora 

Tiso Saiakuntza isotermoetan erabilitako tenperatura 

Tp Piku-tenperatura 

tsareatze Sareatze-denbora 

Tw Moldearen barne azaleko tenperatura 

UHMWPE Masa molekular ultra altuko polietilenoa 

UV Ultramorea 

v Berotze-abiadura 

vtir Tiratze-abiadura 

W Lan-kantitatea 

wr Matrizearen masa-portzentajea 

wz Zuntzaren masa-portzentajea 

x Ontze-maila erlatiboa edo konbertsioa 

xe Erreferentziazko konbertsio erlatiboa 

xmax Konbertsio maximoa 

ω Maiztasuna 

Z Moldearen luzera 
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7.2 Irudi zerrenda 

2.1  Poliester/Estireno sistema baten eman daitezkeen erreakzio motak 

2.2  Erradikal aske baten hazkuntza 

2.3 Mikrogela 

2.4 Ontze-prozesuaren deskribapena 

2.5 Ontze-erreakzioaren etapa desberdinak tenperatura konstante mantenduz 

2.6 Moldearen sarreraren geometria desberdinak 

2.7 Aldagai desberdinen aldaketa konposite profil batean ohiko pultrusio-prozesuan zehar 

3.1   Erretxinaren biskositatearen neurketa 

3.2 Modar 865 erretxinaren 1H NMR espektroa 

3.3 Modar 865 erretxinaren 13C NMR espektroa 

3.4 MDI polimerikoa eta bi alkoholen kondentsaziotik ateratako uretano-akrilato polimero 
aukera bat 

3.5 MDI polimerikoaren kromatograma 

3.6 Modar 865 erretxinaren kromatograma 

3.7 Erretxinaren biskositatea tenperatura desberdinetan 

3.8 Erretxinaren biskositatearen nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean 

3.9 Erretxinaren ontze-denboraren neurketa 

3.10 Ekorketa isotermo baten termograma 

3.11 Pultrusio-makinaren eskema 

3.12 Lanean erabili den pultrusio-makina 

3.13 Pultrusio-makina elikatu duen zuntz-biltegia 

3.14 Roving-en norabideratzea 

3.15 Bustitze-bainuontzia 

3.16 Lanean erabili den bainuontzia 

3.17 U erako profil bati dagozkion preformak 

3.18 Moldea 

3.19 Moldearen sarrera 

3.20 Moldea, berotze-erresistentziak eta tenperatura kontrolatzen duten termopareak  

3.21 Moldearen albotiko bista eta berogailu xaflen goitiko bista   

3.22 Sumil erako tiratze-sistema (aurretiko bista) 

3.23 Profilaren sekzioa 

3.24 Profil barneko tenperaturaren neurketa pultrusio-prozesuan zehar 

3.25 Karga-zelula 

3.26 Tiratze-indarraren neurketa pultrusio-makinan 
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3.27 DMAko makurdura saiakuntza 

3.28 Makurdura-saiakuntza 

3.29 Makurdura-probetak   

4.1 Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16 hasiarazlearen eduki 
desberdinetarako, 40 ºC-ko ontze-prozesuan 

4.2 Polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16aren eduki desberdinetarako, 50 ºC-ko ontze-
prozesuan 

4.3 Polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Perkadox 16aren eduki desberdinetarako, 60 ºC-ko ontze-
prozesuan 

4.4 Erretxinaren gel-denbora hasiarazle kantitatearen aurrean, bainu tenperatura 50 ºC denean 

4.5  Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora bainu-tenperatura desberdinetan 

4.6  Erretxinaren polimerizazio-tenperatura vs. denbora, Trigonox 21 S hasiarazlearen eduki 
desberdinetarako, 60 ºC-ko ontze-prozesuan 

4.7 DSCan egindako ekorketa dinamikoak kapsula desberdinetarako 

4.8 DSCko ekorketa dinamikoen bero-fluxua vs. tenperatura, erretxinaren MMA-portzentaje 
desberdinetarako 

4.9 Erretxinaren ontzearen piku-tenperatura vs. MMA-portzentajea 

4.10 Erretxinaren ontze-beroa vs. MMA-portzentajea 

4.11 DSCko ekorketa dinamiko desberdinen bero-fluxua tenperaturaren aurrean 

4.12 DSCko ekorketa dinamiko desberdinen bero-fluxua denboraren aurrean 

4.13 DSCko ekorketa dinamikoen tenperatura-pikuak vs. berotze-abiadura 

4.14 DSCko ekorketa dinamikoetatik ateratako erreakzio-beroak vs. berotze-abiadura 

4.15 Berotze-abiaduren logaritmoaren irudikapena tenperatura-pikuaren alderantzizkoaren aurrean 

4.16 DSCan tenperatura desberdinetan egindako ekorketa isotermoen kurbak 

4.17 Ekorketa isotermo desberdinetan lortutako konbertsioak denboraren aurrean 

4.18 Indukzio-denboren nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren aurrean 

4.19 Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsioak erreakzio-denboraren aurrean 

4.20 Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsio-abiadurak erreakzio-denboraren aurrean 

4.21 Tenperatura desberdinetan lortutako konbertsio maximoen logaritmo nepertarra tenperaturaren 
alderantzizkoaren aurrean 

4.22 Denbora-doiketa faktoreen logaritmo nepertarra tenperaturaren alderantzizkoaren gehikuntzaren 
aurrean 

4.23 Master kurba: konbertsio normalizatuen logaritmoa vs. murriztutako denbora tenperatura isotermo 
desberdinetarako 

4.24 Tenperatura eta konstante zinetikoen arteko erlazioa 

4.25 Konbertsio erlatiboak denbora murriztuaren aurrean tenperatura desberdinetarako 

4.26  Ekorketa isotermo bakoitzari dagokion konbertsio esperimentala eta teorikoa erreakzio-denboraren 
aurrean 

4.27 Ekorketa isotermo bakoitzari dagokion konbertsio-abiadura esperimentala eta eredu teorikoa 
erabiliz ateratakoa erreakzio-denboraren aurrean 
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4.28 Bi mekanismo erabiliz ateratako master kurba 

4.29 4.10 taulan lehen zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen nepertarra tenperaturaren 
alderantzizkoaren aurrean 

4.30 4.10 taulan bigarren zuzenarentzat ateratako konstante zinetikoen nepertarra tenperaturaren 
alderantzizkoaren aurrean 

4.31 Konbertsio erlatibo esperimentalak eta teorikoak vs. erreakzio-denbora ekorketa isotermo 
bakoitzerako 

4.32 Konbertsio-abiadura esperimentalak eta bi mekanismoetatik lehenarekin ateratako eredu teorikoa 
erabiliz lortzen diren abiadurak erreakzio-denboraren aurrean 

4.33 Konbertsio erlatibo esperimentalak zein teorikoak vs. erreakzio-denbora ekorketa isotermo 
bakoitzerako 

4.34 Konbertsio-abiadura esperimentalak eta bi mekanismoetatik bigarrenarekin ateratako eredu teorikoa 
erabiliz lortzen diren abiadurak erreakzio-denboraren aurrean 

5.1 Profilaren barnealdeko tenperatura molde luzeran, T2 80 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.2 Profilaren barneko tenperatura molde luzeran, T2 100 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.3 Profilaren barneko tenperatura molde luzeran, T2 120 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.4 Profilaren barneko tenperatura molde luzeran, T2 140 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.5 Profilaren barneko tenperatura, tiratze-abiadura 600 mm/min-koa izanik, moldearen tenperatura 
desberdinetan 

5.6 Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko moldearen distantzia vs. tiratze-abiadura molde-
tenperatura desberdinetan 

5.7 Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko moldearen distantzia vs. molde-tenperatura, tiratze-
abiadura desberdinetan 

5.8 Erretxinaren tenperatura-pikua lortzen deneko denbora vs. molde-tenperatura, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.9 Erabilitako tiratze-sistema 

5.10 Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 80 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.11 Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 100 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.12 Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 120 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.13 Lortutako profil metroko tiratze-indarra, T2 140 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.14 Erretxinaren aldaketak molde barnean 

5.15 Lortutako profil metroko tiratze-indarra, tiratze-abiadura 600 mm/min-koa izanik, moldearen 
tenperatura desberdinetan 

5.16 Tiratze-indarra vs. moldean tenperatura-pikua lortzeko burutu den moldeko distantzia T2 
desberdinetan 

5.17 Tiratze-indarra vs. moldean tenperatura-pikua lortzeko burutu den moldeko distantzia vtir 
desberdinetan, T2 handitu ahala 

5.18  Bero-transferentzia deskribatzeko erabilitako moldea 

5.19 Moldearen norabide desberdinen irudikapena 

5.20 Aztertu den moldearen zatia 
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5.21 Kalkulatutako profil barneko tenperatura teorikoak molde luzeraren aurrean, T2 120 ºC-koa izanik, 
tiratze-abiadura desberdinetan 

5.22 Tenperatura-pikua lortzeko denbora tiratze-abiaduraren aurrean, T2 120 ºC-koa izanik 

5.23 Kalkulatutako tenperatura teorikoak molde luzeraren aurrean, vtir 600 mm/min-koa izanik, T2 
desberdinetan 

5.24 Tenperatura-pikua lortzeko denbora T2 ren aurrean, vtir 600 mm/min-koa denean 

5.25 Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperaturak vs. molde-luzera, moldearen T2 80 
ºC-koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako 

5.26 Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperaturak moldearen T2  tenperatura 100 ºC-
koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako 

5.27 Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperaturak moldearen T2  tenperatura 120 ºC-
koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako 

5.28  Modelo teorikoan zein esperimentalean lortutako tenperaturak moldearen T2  tenperatura 140 ºC-
koa denean, tiratze-abiadura desberdinetarako 

5.29 Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, T2 80 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.30 Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, T2 100 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.31 Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, T2 120 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.32 Profilaren konbertsio teorikoa moldearen luzeran zehar, T2 140 ºC-koa izanik, tiratze-abiadura 
desberdinetan 

5.33 Profilaren ontze-denbora tiratze-abiadurarekiko, molde-tenperatura desberdinetan 

5.34 Profilaren ontze-denbora molde-tenperaturarekiko, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.35 Pitzadurak agertzen dituen profil zatia 

5.36 Molde-tenperatura bakoitzean pitzadurekin ateratako profil kantitatea tiratze-abiadurarekiko 

5.37 Profilak moldearen azala kopiatu ez duteneko zatiak eta geldiune batekin ateratako txaplatak 

5.38 Molde-tenperatura bakoitzean egindako geldiuneei dagokien profil kantitatea, tiratze-
abiadurarekiko 

5.39 T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez egindako profilen (1, 2, 3, 4, 
5) gordetze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh) 

5.40 T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez (1, 2, 3, 4, 5) egindako 
profilen galtze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh) 

5.41 T2 120 ºC-ko molde-tenperaturan (3) eta tiratze-abiadura desberdinez (1, 2, 3, 4, 5) egindako 
profilen galtze-faktorea, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh) tenperaturaren aurrean 

5.42a 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) egindako 
profilen gordetze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon) 

5.42b 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) egindako 
profilen gordetze-modulua, zuntzen norabidearekiko zeharkako norabidean ateratako 
probetetan (zeh) 
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5.43 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura desberdinez (1, 2, 3, 4) egindako 
profilen galtze-modulua, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh) 

5.44 600 mm/min-ko tiratze-abiaduraz (4) eta molde-tenperatura ezberdinez (1, 2, 3, 4) egindako 
profilen galtze-faktorea, zuntzen norabidean ateratako probetetan (lon), eta zuntzarekiko zeharkako 
norabidean ateratako probetetan (zeh) 

5.45 T2 120 ºC-tan eta tiratze-abiadura desberdinez egindako profilen Tg-a. (□) Zuntzarekiko zeharkako 
norabidean egindako probetetan, (◊) zuntzen norabidean egindako probeten lehen pikua, (▲) 
zuntzen norabidean egindako probeten bigarren pikua 

5.46 600 mm/min tiratze-abiadura eta T2 desberdinetan egindako profilen Tg-a. (□) Zuntzarekiko 
zeharkako norabidean egindako probetetan, (◊) zuntzen norabidean egindako probeten lehen pikua, 
(▲) zuntzen norabidean egindako probeten bigarren pikua 

5.47 Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, moldean tenperatura jakin 
baterako tiratze-abiadura aldatzen denean 

5.48 Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, 
moldean tenperatura jakin baterako, tiratze-abiaduraren aurrean 

5.49 Zuntzaren norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, moldearen tenperatura jakin 
baterako, tiratze-abiadura desberdinetan 

5.50 Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, 
moldearen tenperatura jakin baterako, tiratze-abiadura aurrean 

5.51 T2 tenperatura desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa, tiratze-abiaduraren aurrean, 
probetak harien norabidean moztuta daudenean 

5.52 T2 tenperatura desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa, tiratze-abiaduraren aurrean, 
zuntzarekiko zeharkako norabidean 

5.53 Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, tiratze-abiadura jakin baterako 
molde-tenperatura aldatzen denean 

5.54 Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua, 
tiratze-abiadura jakin baterako, molde-tenperaturaren aurrean 

5.55 Zuntzaren norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, tiratze-abiadura jakin 
baterako, molde-tenperatura aldatzen denean 

5.56 Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten hausturarako erresistentzia, 
tiratze-abiadura jakin baterako, molde-tenperaturaren aurrean 

5.57 vtir desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa vs. T2, probetak zuntzaren norabidean 
moztuta daudenean 

5.58   vtir desberdinak izanik egindako profilen ebakidura-tentsioa vs. T2, zuntzarekiko zeharkako 
norabidean 

5.59 Argi desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-modulua, harien norabidean egindako probetetan 

5.60 Argi desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-modulua, harien norabidearekiko zeharkako 
norabidean egindako probetetan 
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7.3 Taula zerrenda 

2.1 Material desberdinen ezaugarriak 

2.2 Erretxina desberdinen eraldaketarik ohikoenak 

3.1 Erretxinaren MMA-portzentajea 

3.2 1H NMR espektroko pikuen eta konposatuen hidrogenoen arteko erlazioa 

3.3 13C NMR espektroko pikuen eta konposatuen karbonoen arteko erlazioa 

3.4 Pultrusio-prozesuan erabilitako moldearen T2 tenperatura eta tiratze-abiadura desberdinak 

3.5 Prozesu-parametro bikote bakoitzarekin egindako profil kantitatea 

3.6 Lortutako profilaren zuntz-portzentajea 

4.1 Erreakzio-beroa eta tenperatura-pikua zulodun eta zulorik gabeko kapsulak erabilitako ekorketa 
dinamikoetan 

4.2 Erreakzio-beroa eta tenperatura-pikuak MMA-portzentaje desberdineko erretxinen ontzean 

4.3 Ekorketa dinamikoetan, berotze-abiadura desberdinetarako ateratako erreakzio-beroak eta 
tenperatura-pikuak 

4.4 Ekorketa isotermo eta jarraian egindako ekorketa dinamikoetan ateratako beroak 

4.5 Tenperatura desberdinetan egindako ekorketa isotermoei dagokien indukzio-denbora 

4.6 Denbora-doiketa faktorearen balioa 

4.7 Tenperatura isotermo bakoitzari dagozkion zinetika konstanteak 

4.8 Master kurba irudikatu deneko datu tartea 

4.9 Bi zuzenen ebaketa-puntua 

4.10 Tenperatura isotermo bakoitzari dagozkion zinetika konstanteak, bi mekanismo desberdin jarraituz 

4.11 Denbora-doiketa faktorearen balioak 

5.1 Pultrusio-prozesuan, prozesu-parametro bikote bakoitzarekin lortutako profil kantitatea %-tan 
emanda 

5.2 Zuntzaren norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua eta hausturarako erresistentzia 

5.3 Zuntzaren norabidearekiko zeharkako norabidean egindako probeten elastikotasun-modulua eta 
hausturarako erresistentzia 

5.4 Harien norabidean egindako probeten ebakidura-tentsioa 

5.5 Harien norabidearekiko aurkako norabidean moztutako probeten ebakidura-tentsioa 

5.6 L/d erlazio desberdinak erabiliz ateratako elastikotasun-modulua, hausturarako erresistentzia eta 
ebakidura-tentsioa, profilaren bi norantzetan 

 


