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Artilearen erabilera posibleen artean, bere konposizioan 
artilea zuten material berrien sorrera identifikatu zen; ho-
rien artean, 3D harizpia etorkizuneko alternatiba gisa 
identifikatu zen. 3Dko inprimaketa kostu txikiko eta alda-

kortasun handiko fabrikazio-teknologia gisa erakusten ari 
da, material berriak behar dituena, plastiko tradizionalekin 
garatutako harizpiak eta galautsak baino jasangarriagoa, 
pieza bioplastikoen belaunaldi berri bat fabrikatzeko.

LANALAND proiektuaren barruan, ardi-artilea erabiltzeko alternati-
bak bilatzea proposatzen da, eta, ehun-erabilera ahaztu gabe (ez beti 
arropan pentsatzen, baizik eta betelanetan eta babes-material bere-
zietan), beste aukera batzuk ere proposatzen dira. 

Baina artileak ba al 
dakarkie propietate 
gehigarririk
3D harizpirik 
ezagunenei? 
Izan ere, beren jatorri naturala, ekonomia zirkularrarekin 
duten lotura eta ingurumen-hobekuntzak eragiten dituzten 
hondakin-materialen erabilera ematen dizkie.  

HELBURUAK 
Helburua nahaste desberdinen konpositeen proba bat 
egitea izan zen, nahaste eta injekzio baldintzak finka-
tu ahal izateko, baita behin betiko konpositeei gehitu 
beharreko artile kantitateak eta formatua ere, 3D inpri-
maketarako filamentuko osagai gisa duten egokitasu-
na aztertzeko 

METODOLOGIA
Helburuak lortzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko Ma-
terialen eta Teknologien Ikerketa taldeak hainbat pro-
ba diseinatu zituen artilea 3D filamentuko osagai gisa 
egokia ote zen ebaluatzeko, inprimaketa-materialari ar-
tilearen presentziak egotz ziezazkiokeen propietateak 
eta azken konposizioan artilearen ehunekorik egokiena 
zein zen jakiteko. 

1) Artilearen aurretratamendua 
Tratamendu kimikoa) Artilea erabiltzeko, aurretratatzeko 
aukera planteatu zen, konposizioa eta egitura 3D filamen-
tuaren fabrikazio-prozesura egokitzen saiatuz. Aurretrata-
mendua oxidazio-tratamenduekin edo gabe garbitzea izan 
zen, hainbat baldintzatan. Hidrogeno peroxidoarekin (pH 
2,5 eta 7) 1 eta 6 orduz hautatutako oxidazio-tratamenduen 
ondoren, artilea ez dutela kaltetzen ikusi zen, eta artile zu-
riagoa, diametro txikiagokoa eta zurruntasun handiagokoa 
lortzen da. Propietate mekanikoei dagokienez, emaitzen sa-
kabanatze handia ikusi den arren, peroxidoarekin egindako 
tratamenduek zurruntasuna eta tentsio maximoa zertxo-
bait handitzen dituztela ondoriozta daiteke.

3D HARIA

Egindako aurretratamenduen ondoren lortutako artilea

ARTILEAREN ERABILERA ALTERNATIBOETARAKO LANKIDETZA TEKNOLOGIKOA



Pu/Lana Tratatuko hariztietatik lortutako 3D piezen ka-
suan, artilearen eragina eta azken materialaren propietate 
mekanikoetan duen edukia ikus daitezke.

Materialaren eremu elastikoan, fluentzia-balioak eta zu-
rruntasuna handitu egin dira. Gehikuntza hori zuzenean 
lotuta dago konpositeen artile-edukiarekin, eta artile-eduki 
handiagoetarako balio handiagoak lortzen dira.

Aitzitik, UPren kasuan, Lana Tratatua gehitzeak zurrunta-
suna ematen du, inprimatzeko gaitasuna hobetuz eta 3D 
piezetan doitasun askoz ere handiagoa lortuz.

ONDORIOAK
• Hidrogeno peroxidoarekin hautatutako oxidazio-trata-
menduek (pH 2,5 eta 7, 1 eta 6 orduz) ez dute artilea kal-
tetzen; artile funtzionalizatu bat lortzen da, kolore zuria-
goa, diametro txikiagoa eta zurruntasun handiagokoa.

• Egiaztatu da artilearen formatuak (zuntza, birrindua 
eta hautsa) eragina duela lortutako konposite-laginen 
homogeneotasunean, eta propietate hobeak dituela 
hautsetan birrindutako artilearen kasuan, batez ere 3D 
inprimatze-ahalmenari dagokionez.

• PLA eta Lana Tratatuko pieza inprimatuak lortu dira, % 
10eraino, sareta formatuko pisuan, eta PU eta Lana Tra-
tatuko pieza inprimatuak, % 30eraino, sareta formatuko 
pisuan eta halterio geometrian. Zuntzen tratamenduak 
inprimagarritasun hobea duten harizpiak ditu.

• Ikusi da zuntzaren tratamendu motak ez duela inola 
ere eraginik harizpien inprimagarritasunean. Oro har, 
ikusten da artilea PLA matrize bati gehitzeak ez dakarre-
la haren propietateak hobetzea, baina ez duela inprima-
garritasuna murrizten. Aitzitik, UPren kasuan, Lana Tra-
tatua gehitzeak zurruntasuna ematen du, inprimatzeko 
gaitasuna hobetuz eta 3D piezetan doitasun askoz ere 
handiagoa lortuz.

Tratamendu mekanikoa) Behatu zen artilea garbitzeko 
prozesuak berez ez duela eraginik artilearen propietatee-
tan. Hala ere, artilearen formatuak (zuntza, birrindua, hau-
tsa) azken materialaren ezaugarrietan eragina badu, beraz, 
artilea aurkezteko, ehotzeko, birrintzeko eta zuntzetan jar-
tzeko hiru forma desberdin probatu ziren, eta azterketek 
erakutsi dute artile hautsak propietate hobeak ematen diz-
kiola materialari 3D inprimatzeko gaitasunari dagokionez.

2.- Harizpia lortzea 
Bi matrize plastiko aukeratu ziren filamenturako oinarri gisa; 
matrize horiek asko erabiltzen dira, poliuretanoa erabiltzen 
da ehungintzan, automobilgintzako altzarietan eta abar, eta 
polilaktikoa erabiltzen da packaging-erako, besteak beste.

Artilea matrize plastikoarekin nahastu zenean, hiru aur-
kezpenak (hautsa, birrindua eta osoa) entseatu ziren, bai-
ta tratatu gabeko artilearekin egindako matrize plastikoen 
nahasketak ere (pisuan % 20raino). Hala ere, ondoren 3D 
inprimagailuan erabiliko zen harizpia ekoiztu nahi zenean, 

tratatu gabeko artile-pisuan gehienez % 15eko harizpiak 
soilik egin zitezkeen, eta harizpia 3 D inprimatzeko era-
biltzen zenean, hariaren konposizioan % 5 baino gehiago 
zutenek fluxu txarra zuten urturik eta ahokoaren buxadu-
rarekin. Beraz, tratatu gabeko artilea ez dirudi aukera ona.

Hainbat proba egin ondoren, PU eta Lana Tratatuaren ha-
rizpiak atera dira, pisuaren % 30 arte, eta PLA eta Lana Tra-
tatuaren harizpiak pisuaren % 20 arte.

Zer ematen du artileak? 
Erabiltzen den matrize plastikoaren arabera 

PLA+Lana tratatutako harizpiek, estrusio-tenperatura al-
tua dela eta, artilea degradatuta dagoela eta artile-eduki 
handiak daudela adierazten dute ( % 15). ELO agente plas-
tifikatzaile bat gehitzeak (pisuan % 10) prozesatze-tenpe-
ratura murrizten du eta materialen fluxu urtua hobetzen 
du, Lana Tratatuaren % 15eko PLA harizpiak inprimatzea 
ahalbidetuz eta inprimagarritasun eta forma-zehaztasun 
ona erakutsiz.

Oro har, ikusten da artilea PLA matrize bati gehitzeak ez 
dakarrela haren propietateak hobetzea, baina ez duela in-
primagarritasuna murrizten.
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