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1. Plastikoaren injekzioa 

1.1. Sarrera 

Gai honetan, material termoplastikoetarako injekzio-moldeak aztertuko dira. Nolanahi ere, 
hemen landuko dena erabilgarria da, neurri handi batean, beste molde mota batzuetan 
ere.  

Zer da injekzio-moldea? 

Injekzio-moldea bi piezak osatutako multzoa da (pieza arra eta pieza emea). Injekzio 
moldeak ekoitzi beharreko piezaren formako hutsarte bat dauka (moldearen barrunbea) 
aipaturiko formako pieza berdin asko ekoizteko.  

Moldearen barrunbea betetzeko, injekzio-makina batean muntatzen da injekzio-moldea, 
eta honako lan hauek betetzen ditu denbora jakin batean, automatikoki: 

 Moldea ixtea. 

 Materiala injektatzea. 

 Moldea itxita gordetzea, materialaren solidotzen den bitartean (materialaren 

solidotze-denbora). 

 Moldea irekitzea. 

 Piezak moldetik erauztea. 

Injekzio-makinak egiten duen ziklo osoari injekzio-tirada esaten zaio, eta moldea ixten 
denetik pieza erauzi arte pasatzen den denbora-tartea hartzen du. 

Molde-diseinatzaileak faktore horiek guztiak hartzen ditu kontuan moldekatutako piezak 
fabrikatzeko, eta produktu-diseinatzaileari jakinarazten dio zer arazo eta zailtasun egon 
daitezkeen. Era berean, produktu-diseinatzaileak jakin behar du materialek zer ezaugarri 
duten eta zertarako erabiliko diren, eta piezaren diseinu ahalik eta sinpleena egingo du, 
ezaugarriei eragin gabe. Izan ere, horrela, piezaren azkeneko prezioa murrizteaz gain, 
moldekatzea eta manipulazioa ere erraztuko ditu. 
 

1.2. Plastikoaren uzkurdura 

Plastikoen injekzioan, uzkurdura deritzo produktuaren tamaina murrizteari (pieza sortzeko 
erabilitako barrunbearen tamainarekin alderatuta). Uzkurdura injekzio-presio handiaren eta 
tenperatura altuaren eraginez gertatzen da.  

ISO arauaren arabera, uzkurdura ehunekotan (%) adierazi behar da, eta ASTM arauaren 
arabera, aldiz, mm/mm-tan. 
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Hauek dira uzkurduraren arauak: 

1. araua. Presioa [P], bolumena [V] eta tenperatura [T] erlazionatuta daude. 
Erlazio hori desberdina da plastikoaren arabera. Hiru aldagai horiei eragiten dien 
edozein baldintzak zuzenean eragiten dio uzkurdurari ere. 

2. araua. Berotuz gero, plastikoa hedatu egiten da; hasierako tenperaturara eta 
hasierako presiora itzulitakoan, aldiz, jatorrizko bolumena hartzen du. 

3. araua. Presiopean jarrita, plastikoa uzkurtu egiten da (bolumena galtzen du); 
eta, presioa hasierako neurrira murriztuta, hasierako bolumena hartzen du. 

Laburtuz: 

 Tenperatura. Zenbat eta alde handiagoa egon injekzio-tenperaturaren eta 
plastikoaren tenperaturaren artean (fabrikako giro-tenperatura), orduan eta 
handiagoa da uzkurdura. 

 Presioa. Zenbat eta handiagoa izan plastikoaren tenperatura moldearen 
barrunbean, orduan eta txikiagoa da plastikoaren uzkurdura. Presioa 
txikiagoa denean, plastikoa gehiago uzkurtzen da. 

 Denbora. Presiopean zenbat eta denbora gehiago egin, orduan eta 
gutxiago uzkurtzen da plastikoa. 

 Plastikoaren ezaugarriak. Plastiko bakoitzak bere uzkurdura-koefizientea 
du. Plastiko batzuen koefizienteak txikiak dira; beste batzuenak, ordea, 
handi samarrak. Gainera, gerta liteke koefizienteak konstanteak ez izatea, 
hornitzailearen eta sortaren arabera. 

Hori guztia kontuan hartuta, zaila izaten da plastikoa zenbat uzkurtuko den aurreikustea, 
faktore askoren menpe baitago. 

Uzkurdura txikia izanik ere, derrigorrezkoa da kontuan hartzea moldearen neurriak 
ezartzerakoan. Izan ere, eragin zuzena dauka bai perdoietan, bai osagaien dimentsio 
zehatzak ezartzeko ere.  

 

1.2.1. Praktika eta aplikazioak 

Uzkurduran aldagai hauek eragiten dute:  

 plastiko mota  

 produktuaren geometria  

 moldearen diseinua  

 transformazio-prozesuaren baldintzak  

 makinaren eta moldearen mantentze-lanak 

 Plastiko mota (ABS, PVC, PP…) 
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Material bakoitzak bere hedapen-koefizientea du. Are gehiago, material batzuek, 
zehaztapen kimiko eta fisiko berberak izanda ere, alde handiak izan ditzakete beroaren 
hedapenean, eta, ondorioz, jasaten duten uzkurduran.  

Plastiko termoplastikoak erdikristalinoak edo amorfoak izan daitezke: 
 Erdikristalinoetan, uzkurdura handiagoa izaten da kristalizazioa handitu ahala. 

Kontuan hartu behar da polimero batzuetan kristalizazio handia gertatzen dela 
eta hozte-abiadurak eragin handia duela kristalizazioan. 

 Material amorfoak, berriz, gutxiago uzkurtzen dira.  

 
Barrubetea duten plastikoetan, uzkurdura-koefizientea nabarmen murriztu daiteke 
hedapen-koefiziente txikiko materiala (beira-zuntza, esate baterako) erabiltzen bada 
barrua betetzeko.  
 

 Produktuaren geometria (batez ere lodieraren, gainazalen formaren, zainen… 
eragina)  

 

Forma geometrikoek eragina dute uzkurdura-balioetan.  

 

Produktu batek ez badu bere tamaina murrizteko oztoporik (esaterako, elikadura-sarrera 
zentrala daukan disko lau bat), haren tamaina era uniformean murriztuko da, onartzen 
bada gainazal biak neurri berean hozten direla. 
 

Produktuak uzkurtzeko oztopoak 
baditu, erresistentzia-puntuek 
tentsioak eragingo dituzte produktuan. 
Batez ere izkina zorrotzak izaten dira 
tentsioak kontzentratzeko foku 
idealak. 
 

A pieza oso laua da, eta uzkurdura 
handia jasango du.  

B eta C piezek, ordea, uhin-forma edo 
janguneak dauzkate, eta, beraz, 
gutxiago uzkurtuko dira. 

 

 
 

 
 Moldearen diseinua 

Diseinatzaileak, barrunbearen dimentsioez gain, kontuan hartu behar du uzkurdura 
ere. Uzkurdura gogoan izan behar da, batik bat, hozte-zirkuitua diseinatzeko, 
elikatze-sistemaren geometria zehazteko eta galdaketa beroko moldeen berotze 
homogeneoa bermatzeko. 
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 Transformazio-prozesuaren baldintzak (moldearen tenperatura, plastikoaren 

hezetasuna, zikloaren iraupena, injekzio-plantaren baldintzak...) 

 

 Injekzio-makina zer motatakoa den (makinaren konfigurazioa, injekzio-
tenperatura eta injekzio-abiaduraren kontrola, hainbat presiotan lan egiteko aukera, 
zikloaren iraupenaren zehaztasuna...) 

 Makinaren eta moldearen mantentze-lanak (makina zaintzen den, fidagarritasun 
baxuko kontrolak egiten diren, eusteko balbulen mantentze-lanak egiten diren, 
moldearen hozte-sistemako hodiak herdoilduta edo trabatuta dauden...) 

 

1.2.2. Injekzio- eta uzkurdura-faktoreak 

Injekzio-tiradan moldearen barrunbeak jasaten dituen baldintza-aldaketek eragin zuzena 
dute plastikoaren uzkurduran, batik bat, presio aldaketak. 

 Berotutako plastikoa moldearen barrunbean injektatzen da; horretarako, presio 
erlatibo baxua baliatzen da, barrunbea betetzeko erresistentzia txikia eragiten 
duelako.  

 Plastikoa berehala hasten da hozten, moldearen pareta hotzak ukitu bezain laster. 
Tenperatura jaitsi ahala, bolumen espezifikoa txikiagotu egiten da, eta solidotutako 
plastikoak gero eta espazio gutxiago behar izaten du. 

 Moldea betetakoan, presioak gora egiten du, eta, ondorioz, plastikoa konprimatu 
egiten da moldearen barrunbean. Oro har, presioari eutsi egiten zaio, harik eta 
injekzio-sarrera itxi arte 

 Injekzio-sarrera itxitakoan, barrunbearen presioak behera egiten du, eta materialak 
uzkurtzen jarraitzen du.  

Hortaz, esan bezala, moldearen barrunbearen presioa faktore garrantzitsua da, zuzenean 
eragiten baitio uzkurdurari. Halaber, beste faktore batzuek ere badute eragina uzkurduran, 
eta, ondorioz, piezaren tamainan, hala nola moldearen tenperaturaren egonkortasunak, 
nahastearen tenperaturak eta injekzio-sarreraren zigilatze-denborak. Aldagai horiek 
guztiek aukera ematen dute molde-barrunbe berean hainbat pieza sortzeko. 

Produktua egozteko denbora-muga 

Zikloaren iraupena murrizteko, produktua erauzi egiten da ez deformatzeko nahikoa 
zurruna denean (desmoldekatze-tenperatura); materiala ez dago oraindik lantegiko 
tenperaturan eta uzkurtzen jarraitzen du, moldearen mugarik gabe. 

Aitzitik, pieza moldean mantentzen bada hozte-likidoaren tenperatura hartu arte, zikloa 
luzatzeaz gain, gerta daiteke barne-tentsioak agertzea eta material hauskorra sortzea; 
halakoetan, kanporatzean, pitzadurak ager daitezke. 
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Uzkurdura-muga 

Moldetik atera eta ordu gutxira gertatzen da uzkurduraren ehuneko altuena (% 90), eta 
gainerakoa (% 10), hurrengo egunetan. Badaude materialak uzkurdura guztiz osatzeko 
hilabeteak behar izaten dituztenak. 

Suberaketa  

Produktua giro-tenperaturaren gainetik berotzean, barne-tentsioak baretzeko prozesua 
azkartu egiten da, eta uzkurdura azkartzen da. Material higroskopikoek ere neurriak 
aldatzen dituzte, xurgatutako uraren arabera. 

Piezaren lodiera. Hurrupadurak 

Produktuaren lodierak uzkurdurari eragiten dio, bereziki plastikoak eroankortasun termiko 
txikikoak badira (PPa, PEa, etab.). Piezaren kanpoko geruza gogortu egiten da moldearen 
gainazal hotza ukitu bezain laster, eta barnealdea isolatu egiten du; horrek eragozten du 
barnealdeko materialaren beroa kanporantz joatea.  

Beraz, bi kanpo-geruza solido daude, eta horiek barnealdea bero mantentzen dute, baita 
pieza erauzi eta gero ere. Barnealdeko geruzak solidotzeak trakzio-indarrak eragiten ditu 
kanpoaldeko geruzetan, eta haiek zanpatzea eragiten du; efektu horri hurrupadura esaten 
zaio. Sortutako akatsak eragina izan dezakete piezaren estetikan nahiz egituran. 

 

  



 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 

18 
 

Oro har, lodiera handiko piezak lodiera txikikoak baino gehiago uzkurtzen dira. Produktu 
lauek lodieraren araberako uzkurdura-balioak izaten dituzte; batez ere ertza lodia (edo 
beste profil bat bazterrean) duten piezen forma laukizuzena denean. Pieza egozten 
denean, gunean guneko tenperaturak izaten ditu: erdiko zati lauetan, epelak; ertz lodietan, 
aldiz, beroak. Ertzak hozten direnean, zati laua deformatu egiten da (sortutako tentsioen 
ondorioz). Deformazio hori plastiko malguetan areagotu egiten da; baina plastiko 
zurrunetan, ordea, ez da hainbestekoa izaten. 

 

Moldea diseinatzean efektu hori aurreikusten ez bada, zikloa motelago egin beharko da, 
produktua deformatu ez dadin. 

Maiz, tapa moduko piezetan, onuragarria da uzkurdurak eragindako efektua (barneranzko 
deformazioa); izan ere, barne-indarra sortzen du, eta horrek produktuaren eraginkortasuna 
hobetzen du. Ertzaren lodiera handituz gero, deformazio-angelua handi daiteke. 

 

Gehienetan, produktu baten ezaugarririk onena lodiera konstantea izatea da. 
Produktuaren diseinua ez da moldearen diseinatzailearen ardura; bai, ordea, bezeroari 
aldaketak proposatzea; esate baterako: piezan uzkurdura irregularrak saihesteko, hozte-
denbora hobetzeko, pisua murrizteko eta produktibitatea hobetzeko. 
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Lodieren diseinua 

Hona hemen lodiera kontuan hartzen duten diseinu-hobekuntza batzuk, hain zuzen ere, 
deformazioak, hurrupadurak eta poroak saihesteko hobekuntzak:  

1. Deformazioak  

 

2. Hurrupadurak eta poroak 

Hurrupadurak eta poroak daude lodiera-gehikuntza dagoen zatietan: nerbioen gurutzaketa 
guneetan, kosken gurutzaketa-guneetan eta abarretan. 

 

 
A irudia: Barneko poroa, pareta orokorraren eta koska baten gurutzaketa-guneetan. 

B irudia: Konponbidea, arra jartzea lodiera murrizteko. 

C irudia: Hurrupadura, pareta orokorraren eta nerbio baten gurutzaketa-guneetan. 

D irudia: Barneko poroa, bi nerbioren gurutzaketa-guneetan. 

E irudia: Nerbioak dimentsionatzeko gomendioak. 
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Oro har: 

 Pareta lodiak saihestu behar dira, beroa ondo kanporatzeko (produkzioa 
hobetzeko) eta tentsioak, hurrupadura eta poroak ez agertzeko. 

 Fluxuaren ezaugarriak material batetik bestera aldatzen direnez, ezin da lodiera 
orokorra gomendatu. Orientabide moduan, material batzuetarako ohiko lodierak 
ageri dira 1. taulan. 

 

MATERIALA e (mm) 
ABSa         1,00-3,50 
Azetalikoak   0,50-3,15 
Akrilikoak   0,65-3,80 
Zelulosak 0,65-10,00 
Nylona    0,25-2,95 
Polikarbonatoak (PC)     1,00-3,80 
PET   0,65-3,20  
Polietilenoa (LD) PE      0,50-6,35 
Polietilenoa (HD) PE      0,75-5,00 
PPSa 0,50-4,55 
Polipropilenoa 0,65-3,80 
PSUa       1,00-3,80 
Eraldatutako PPOak   0,75-3,55 
Polietilenoa (PS) 0,85-3,80 
SAN 0,85-3,80 

1. taula: Gomendatutako lodierak 
 

 Lodiera meheak saihestu behar dira, edo, gutxienez, haien luzera mugatu, 
barrunbea ondo bete dadin (2. taula). 

   

MATERIALA e (mm) 
ABSa       80-120 
Azetalak 100-250 
Akrilikoak 100-150 
Nylona 6 140-340 
Nylona 6,6      180-350 
PBTa       160-200 
PoliKarbonatoa PC     30-70 
Polietilenoa (HD)     150-200 
Polipropilenoa PP     150-350 
Polietilenoa PS   150 inguru 
HIPSa 130 inguru 
PSUa 30-150 
PVCa (ez plastifikatua) 60 inguru 
PVCa (plastifikatua)     180 
SANa 140 inguru 

2. taula: Plastiko arruntetarako fluxuaren luzera (lodiera unitateko)  

Hala ere, askotan, ikuspegi ekonomikoek baldintzatzen dituzte piezen ezaugarriak. 
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1.3. Moldearen uzkurdura 

Moldearen uzkurdura deitzen zaio materialak moldekatze-prozesuan (moldekatze-

tenperaturatik moldearen tenperaturara igarotzean) jasaten duen uzkurdurari. 

Moldearen uzkurduraren definizio teknikoa hau da: barrunbearen neurri arbitrario baten 
eta piezari dagokion neurriaren arteko aldea. 

Pieza 16 orduz giro normalizatuan (DIN 16901) eduki ondoren neurtzen da prozesuaren 
uzkurdura (PS). 

 

 

 

Geroko uzkurdura (AS) esaten zaio 16 orduak pasatu ondoren piezak izan ditzakeen 
neurri-aldaketei. Biltegiratutakoan gertatzen diren aldaketa horiek, hain zuzen, hondar-
tentsioak desagertutakoan, berriro orientatutakoan eta kristalizazioa bukatutakoan 
gertatzen dira; material kristalinoetan izan ezik, horietan ia ez baitago uzkurdurarik.  

Ura xurgatzeagatik, tenperatura altuetan erabiltzeagatik, geroko tratamendu 
termikoengatik eta abarrengatik gertatutako beste aldaketa batzuk bezeroarekin aztertu 
beharrekoak dira. 

Prozesuaren uzkurdura (PS) eta geroko uzkurdura (AS) batuta, uzkurdura totala edo 
guztizkoa (TS) lortzen dugu. 
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Adibidea. Piezaren neurria 135,50 mm bada eta % 1,5eko uzkurdura aurreikusi badugu, 
moldearen barrunbearen neurria hau izango da: 

LM = L pieza x (1 + % S) 

LM = 135,50 x 1,015 = 137,5325 mm 

LM = 137,53 mm 

  

Parametroak: Uzkurdura (S) ehunekotan (%) 
 

Prozesuaren 
uzkurdura 

(PS) 

Geroko 
uzkurdura 

(AS) 

Uzkurdura totala edo guztizkoa 
(CT) 

(LM - L) / LM (L - L1) / L CT = PS + AS 
 

 

Uzkurduraren 
formula 

Dc = Dp (1 + % S) 
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Kontuan hartu behar dugu errazagoa dela materiala kentzea (barrunbea txikiegia bada), 
eta ia ezinezkoa materiala gehitzea (barrunbea handiegia bada). Batzuetan, materiala 
soldatuta gehitzeko aukera badago ere, aukera hori ez dugu aintzat hartuko.   

MATERIALA 
HEDAPEN-KOEFIZIENTEA 

(mm/mm K
-1

 10
6
)  

   UZKURDURA   
             (%) 

ABSa 80 0,3 ÷ 0,8 

Azetala 80 2,0 ÷ 3,5 

Akrilikoak  0,4 ÷ 0,7 

Nylona 6,6 120 1,5 ÷ 2,0 

Nylona 6 10 1,0 ÷ 1,5 

Nylona 11 150      1,2 

Nylona 12 104      1,0 

Polikarbonatoak 70 0,6 ÷ 0,8 

Polietilenoa (LD) (PE) 170 2,0 ÷ 3,5 

Polietilenoa (HD) (PE)  120 2,0 ÷ 3,5 

Polietilenoa, % 30 indartua  0,4 ÷ 0,45 

PETa (botilak)  0,5 ÷ 1,2 

Polipropilenoa (PP) 110 0,1 ÷ 0,8 

PMMA 110 1,5 ÷ 2,5 

PPa (% 30 beira kargarekin)  0,4 ÷ 0,45 

Poliestirenoa (PS)  70 0,2 ÷ 0,6 

Poliestirenoa (rubber eraldatua) 120 0,2 ÷ 0,8 

PSa (% 30 beira kargarekin)   0,05 ÷ 0,1 

PVCa  0,3 ÷ 0,8 

PVCa (% 30 beira kargarekin)  0,1 ÷ 0,2 

Altzairua 11-13  

 

Uzkurdura axiala eta uzkurdura erradiala 

 

 

Tarteka, bereizi behar ditugu uzkurdura tangentziala eta uzkurdura erradiala: tangentziala, 
fluxuaren noranzkoan eta erradiala, fluxuaren noranzkoaren perpendikularrean. Hori 
garrantzitsua izan daiteke produktuaren tolerantziak txikiak direnean, eta plastikoak 
ezaugarri desberdinak dituenean noranzko batean eta bestean. 

Bereizketa hori molekula luzeen orientazioak eragiten du, fluxuak sorrarazitako 
anisotropia. Anisotropia bi arrazoi nagusik eragiten dute: 

 Molekulen orientazioak 

 Kargen lerrokatzeak 
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Orientazio molekularra polimeroaren kateak jasaten duen aldaketaren emaitza da; hain 
zuzen ere, hasierako haril-egoeratik (egoera idealetik) elikadura-hoditik eta injekzio-
puntutik pasatu ostean bukaerako luzapen-egoerara egiten duen aldaketa. Luzapen-maila 
polimeroaren eta fluxuan jasandako zizaila-abiaduraren araberakoa. Zenbat eta injekzio-
hodi estuagoak orduan eta handiagoa izaten da zizaila-abiadura 

Injekzio-sarreratik ateratzean, materialak mugikortasuna galtzen du hoztu eta barrunbean 
materialaren fluxu jarraitua sartzearen ondorioz. Mugikortasuna galtzeak eragiten du 
molekulen orientazioa fluxuarena izatea. Egoera hori lor daiteke elikadura-hodi handiak 
erabilita, zizaila-abiadura murriztuta, poliki hoztuta eta atal meheegiak saihestuta. 

Orientazioak ezegonkortasun dimentsionala sorraraz dezake. Injekzio-sarreraren 
kokapenak materiala nola orientatuko den baldintzatzen du, eta orientazioak, neurri handi 
batean, eragiten die uzkurtzeko joerari eta sabeltzeari edo okertzeari. 

Sarreraren kokapena. Sarreraren kokapenak eragina du materialaren orientazioan; 
beraz, eragin dezake uzkurduran eta sabeltzean ere.  

Sarreraren forma. Sarreraren tamainak eta sarrera-motak ere badute eragina 
orientazioan eta, ondorioz, uzkurduran. Horretaz gain, sarreraren eta hodi hotzaren 
tamainak trinkotze-fasean ere eragiten dute, eta, aldi berean, uzkurduran eta sabeltzean.  
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Honako adibide hauetan aholku batzuk agertzen dira, moldearen uzkurdurak sorraraz 
ditzakeen akatsak murrizteko: 

 Dp=D denean, zaila izaten da D diametroa aldatzea uzkurdura espero duguna 
baino handiagoa bada. Diseinatzaileak Dp>D eginez saihets dezake arazoa. 

 

 

 Antzekoa gertatzen da irudi honetan ere: piezen erdiko ardatzen arteko distantzia 
kota kritikoa da. Txertaketa bidez zuloak eginez gero, L kotak izan ditzakeen 
aldaketak erraz kontrola daitezke. 
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1.4. Ezaugarriak eta xehetasun orokorrak 

1.4.1. Konikotasuna eta irteera-angelua 

Piezak errazago egozteko eta piezan deformazioak murriztearren, piezak diseinatu behar 
dira bermatuta banaketa-lerroaren perpendikularrak diren aurpegi guztiek (barnekoak zein 
kanpokoak) irteera-angeluak izango dituztela. Materialaren, formaren eta barrunbean 
piezak daukan sakoneraren araberakoa da irteera-angelua. Irteera-angelu txikiena 0,5ºkoa 
da, eta, gehienetan, 1º-30º bitartekoa izaten da. 

 

Bermatu beharra dago pieza moldean guk nahi dugun gunean atxikita gelditzen dela; gune 
horretan egongo baita egozpen-sistema eramango duena. Garrantzitsua da irteera-
angeluak, barnekoak zein kanpokoak, ondo aukeratzea, zikloa ondo betetzeko eta piezen 
kalitatea ona izateko. 

Esate baterako, piezak atal arrean atxikita gelditzeko, irteera-angelua handiagoa izan 
behar da barrunbearen alderdian. 

Nerbio eta kosketan irteera-angeluak handiagoak izan ohi dira, eta horien balioa, 
gutxienez, 5º izango da. 
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1.4.2. Ertzak eta izkinak 

Ertzek biribilduak izan beharko lukete, fluxuaren eta pareten aurkako talkak murrizteko. 
Ertz zorrotzak tentsio-bilguneak izaten dira, batez ere indartutako materialak injektatzen 
direnean. Ertzen biribilketa-erradioa, gutxienez, pareten lodieraren erdia izango da, eta 
inoiz ere ez 0,5 mm baino txikiagoa. 

 

 

Diseinu ona: erradio zabalak, lodiera 
uniformeak eta aldaketa gozoa fluxurako. 

 

Diseinu txarra: ertz zorrotzak, tentsio-bilguneak 
eta aldaketa zakarra. 

 

Ertzaren diseinu desegokia: pareta ez-
uniformea eta fluxu ez-uniformea. 

 

Ertzaren diseinu desegokia: pareta ez-
uniformea, fluxu ez-uniformea eta 
hurrupadurak. 
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1.4.3. Nerbioak 

Nerbioak erabiltzen dira lodiera fineko piezei zurruntasuna eta erresistentzia emateko. 
Nerbio bakar batek nahikoa zurruntasun ematen ez duenean, konponbidea izan daiteke 
gainazal lauan nerbio batzuk jartzea; hain zuzen ere, hobe da hori egitea nerbio potolo 
bakarra jartzea baino. Era berean, komenigarria da nerbioen eta piezaren arteko 
elkarguneak biribiltzea, 0,2 mm-ko gutxieneko erradioarekin. Nerbioek meheak izan behar 
dute, eta komeni da haien lodiera izatea paretaren lodiera orokorraren erdia eta herena 
bitartekoa. 

 

 

1.4.4. Koskak 

Koskak txerto metalikoak jartzeko erabiltzen dira, bai eta piezen lotura moduan ere. Horien 
formak eta neurriak tentsio-bilguneak eta hurrupadurak saihesteko diseinatu behar dira. 
Horien paretek lodiera orokorraren hiru laurdeneko lodiera eduki behar dute eta biribilak 
izan behar dira. Kosken kokapena ere garrantzitsua da, piezari zurruntasuna ematen 
diotelako. 
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1.4.5. Soldadura-lerroa 

Soldadura-lerroak agertzen dira bi fluxu-frenteek topo egiten dutenean, eta bi fluxu-
frenteek, gehienetan, tenperatura eta presio egokian topo egiten ez dutenez, soldadura-
lerroak ahulguneak izaten dira. Askotan, soldadura-lerroek markak sortzen dituzte 
piezaren gainazalean. Bi dira arrazoirik garrantzitsuenak soldadura-lerroak agertzeko: 

 Soldadura-lerroak injekzio-puntu bat baino gehiago edukitzea. 
 Piezak fluxuaren zatiketa eragitea. 

Irudian soldadura-lerroak zuloak egiteko erabili diren hagatxoen inguruan agertu direla 
ikusten da. 

 

Piezaren formak zailtzen du soldadura-lerroak non agertuko diren aurreikustea; kasu 
horretan, oso erabilgarriak izaten dira horretarako diseinatutako programa informatikoak.  

Soldadura-lerroek pieza garestietan sorrarazten dituzten arazoak direla eta, zuloak ez dira 
moldekatze bidez egiten, mekanizatu egiten dira. 

 

1.4.6. Kontrairteerak 

Kontrairteera plastikoa isurtzen den atala da; bertan, piezak atxikita gelditzen dira eta 
egozpena zailtzen edo saihesten da. 

 

Kontrairteerek, gehienetan, eskatzen dute moldeetan atal mugikorrak gehitzea. Plastiko 
zurrunak atal mugikorrik gabe desmoldekatzeko, paretan gehienez 2ºko kontrairteera izan 
behar dute. Plastikoa malgua bada, atal mugikorrik gabeko kontrairteerak jar daitezke; era 
horretan, moldeak merkeagoak izaten dira. Esate baterako, PVCa da kontrairteera 
handiak diseinatzeko materiala. 



 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 

30 
 

Irudian, moldearen mugimenduaren arabera, kontrairteerak sortzen dituzten xehetasunak 
eta horien saihesbideak ikus daitezke: 

 

a Moldean inongo mugimendu 
gehigarririk behar ez duen arteka. 

b Moldean gidaria behar duen zuloa. 

c Moldean, arteka jarrita, 
desplazamendua saihesten da. 

d Muntaketa presiopean egiteko, 
barne hegal-elementua duen 
zurtoinak moldean barne 
desplazamendua behar du. 

Aurrerapen moduan, irudi hauetan ikus dezakegu banaketa-lerroan aldaketa txiki batzuk 
eginez gero, kontrairteeraren arazoa konpon daitekeela. 

1. irudian: moldean kontrairteera jarri behar da, pieza ateratzeko. 

2. irudian: banaketa-lerroa aldatuta kontrairteera desagertzen da, eta diseinua 
errazten da. 

3. irudian: moldea irekitzeko mugimenduaren arabera aldatu behar da piezaren 
kokapena, eta horrekin batera banaketa-lerroa. 
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1.5. Tolerantziak 

Tolerantzia dimentsionalak arazo-iturri izaten dira beti plastikoan; izan ere, faktore askoren 
menpe daude.  

Faktoreak honako hauek izan daitezke: 

 Moldearen neurriak 

 Moldearen uzkurdura 

 Geroko uzkurdura 

 Moldearen zabalkuntza termikoa 

 Lehengaiaren hezetasun-aldaketak 

 Inguruko tenperatura-aldaketak 

 Indarrak eragindako deformazioak 

 Lan-tolerantziak 

 Ekoizpen-tolerantziak 

Hona hemen plastikozko piezetarako DIN 16901 tolerantzia-taula:   

 

* Neurri kontzeptua: 

 A: moldearen itxieraren araberako neurriak 

 B: moldearen araberako neurriak 
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1.6. Gainazal-akabera 

Plastikozko produktuen eskaera asko handitu da, eta, ondorioz, produktu horien 
ezaugarrien akaberak kalitate handikoak behar dute izan. Gainazal-akabera, esaterako, 
gero eta kalitate hobearekin fabrikatu behar izaten da, eta horrek moldearen gainazal-
akabera ere kalitate handikoa izatea eskatzen du.  

Akabera onak honelako abantailak ditu:  

 Pieza erauztea errazagoa da. 

 Korrosio lokalizatuaren aurkako babesa ematen du. 

 Materialaren fluxua hobetzen du. 

 Moldeen akabera hobetzea eskatzen du, kostua handitzen badu ere. 

 

Ehundura-ematea 

Ehundurak ematen  duen efektu estetikoa dela 
eta, asko zabaldu da gainazal-akabera mota 
hau plastiko-industrian.  

Erabilgarritasunari dagokionez, batetik, 
gainazal-akabera hau gainazal  irristagaitzak eta 
hatz-marken aurkakoak lortzeko erabiltzen da; 
era berean, autoetan ere asko erabiltzen da, 
dela bolanteei  ematen dien 
itsasgarritasunagatik, dela haren efektu ez-
islatzailearengatik.  

Bestetik, gainazal-akatsak murrizteko edo 
disimulatzeko aukera ere ematen du, baita 
soldadura-lerroak eta uhinak ezkutatzeko ere. 

 

Ehundura-emateko prozesua 

Prozesu hau fotograbatzeko prozesu kimikoa da, eta eman nahi den ehundura duen 
geruza fina moldearen paretetan kokatuta lortzen da. 
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2. Injekzio-makinak eta horiek zer eragin duten moldearen 

diseinuan  

2.1. Sarrera 

Injekzioa da plastikozko piezak fabrikatzeko prozedurarik garrantzitsuenetakoa. Irudi 
honetan prozesuaren aldiak azaltzen dira: 
 

 

Hauek dira injekzioaren ezaugarri nagusiak: 

 Pieza etapa bakar batean lortzen da. 

 Lan gutxi egin behar izaten da piezen akaberan.  

 Prozesua automatizatu egin daiteke. 

 Erraza da fabrikazio-ezaugarriak errepikatzea.  

 Amaitutako piezak kalitate handikoak izaten dira. 
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2.2. Injekzio-makina 

Injekzio-makinak makina unibertsalak izaten dira, eta pisu molekular handiko masetatik 
abiatuta piezak modu etenean fabrikatzen dituzte. Honako atal hauek izaten dituzte 
injekzio-makinek: 

 itxitura-unitatea 

 injekzio-unitatea 

 kontrol-unitatea 
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2.2.1. Injekzio-unitatea 

Bi funtzio nagusi hauek ditu: 

 Materia plastiko-egoeran jartzea. 

 Materia moldearen barrunbean injektatzea. 

Makinek, elektrikoak ez direnean, injekzio-presioa lortzeko zilindro hidraulikoak erabiltzen 
dituzte; makina elektrikoek, aldiz, serbomotorrak erabiltzen dituzte. 
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2.2.2. Itxitura-unitatea 

Itxitura-unitatea horizontalean jarritako prentsa baten modukoa da. Injekzioaren aldean, 
xafla finko batek eusten dio moldeari, eta xafla mugikorrak, aldiz, egozteko aldean. Atal 
mugikorrak lau gidaren gainean lerratu behar du. 

Hauek dira euste-plakari eragiteko bi sistema ohikoenak: 

Itxitura-sistema hidromekanikoa 

Sistema honek azkar eta malgu funtzionatzen du, eta, gainera, bere burua blokeatu 
dezake. Alabaina, mantentze-kostu handiak ditu, gidak puskatzen zaizkio eta moldea 
deforma daiteke behar bezala doitu ezean.  
 

 
 

Itxitura-sistema hidraulikoak 

Sistema hidrauliko arruntetan ez da gidarik puskatzen; izan ere, likidoak konprimagarriak 
izaten dira, eta gerta daitezkeen deformazioak likidoek eurek xurgatzen dituzte. Horrez 
gain, zehatz ixten dira eta askotariko erabilerak izan ditzakete. Dena den, ixte-abiadura 
motelagoa eta kontsumo handiagoa dute sistema hidromekanikoek baino. 
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Bankada eta kontrol-panelak 

Bankadak plastifikatzeko eta ixteko unitateak gordetzen ditu. Bertan gordetzen dira, 
halaber, olio hidraulikoaren edukiontzia eta propultsio-sistema ere. 

 

2.3. Makina motak eta makinen konfigurazioak 

Injekzio-makina itxitura-unitateak eta injekzio-unitateak osatutako multzoa da. Hainbat 
konfigurazio lor daitezke bi unitateak muntatzeko moduaren arabera: 
 

Horizontala.  Gehien erabiltzen den 
diseinua. Injektatutako piezak zuzenean 
lurrera erortzen dira egozkailua 
zabaltzean.  

Injekzio-prozesuetan erabiltzen dira. 
 

 

 

Bertikala. Horizontalek baino leku gutxiago 
behar izaten dute. 

Txertoak behar dituzten piezekin eta sistema 
integratuetako robotekin erabiltzen dira. 
 

 

Itxitura horizontala, injekzio bertikala. 
Injekzioa moldearen ixte-planotik egiten 
da, eta piezak zuzenean lurrera erortzen 
dira. 

Zuzenean injektatzen diren piezak 
egiteko erabiltzen da. 

 

 

Itxitura bertikala, injekzio horizontala. 
Injekzioa moldearen ixte-planotik egiten da. 

Txertoak eta koloretako osagaiak egiteko 
erabiltzen da.  
 

Askotariko konfigurazioak. Sarritan, bezeroen nahien arabera egiten dira zenbait 
konfigurazio; esaterako, injekzio-unitate bikoitza. 
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2.4. Makinen ezarpenak 

Injekzio-makinen moldeen ezarpen nagusiak hauek dira: zutabeen arteko distantzia, 
moldearen tamaina mugatzen baitute (mm); plater mugikorraren ibilbidea (mm); injekzio-
bolumena (cm3) eta ixteko indarra (Tn). Horiez gain, baita injekzio-sistema, egozte-
sistema eta zirkuitu hidraulikoa ere. 
 

Injekzio-bolumena 

Barrunbe-kopurua = injekzio-ganberaren bolumena (cm3) / (piezen bolumena + elikatze-
hodien bolumena + mazaroten bolumena (cm3)) 

Ixte-indarra 

Ixte-indarrak injekzio-indarrak baino handiagoa izan behar du, bestela, moldea ireki egiten 
baita. 

Injekzio-indarra = proiektatutako azalera x injekzio-presioa 

Ixte-indarra = segurtasun-koefizientea x proiektatutako azalera x injekzio-presioa 

Makinak ematen du, eta sistema hidraulikoaren presioa kalkulatzeko, makinaren 
pistoia azalerarekin biderkatu behar da: Fixtea = Pmakina x Apistoia 

Segurtasun koefizientea > 1 da. 

Proiektatutako azalera = piezak banaketa-planoan proiektatzen du. 
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3. Injekzio-moldeak 

3.1. Sarrera 

Diseinatzaileek eta eraikitzaileek terminologia unibertsala erabiltzen dute injekzio-moldeez 
jardutean. Molde guztietan egoten dira pieza komunak, eta horiexek aztertuko ditugu. 

3.2. Molde baten piezak izendatzea 

 
 

1. Plaka eusle mugikorra 
2. Zorro zentratzailea 
3. Plaka egozkailu-eramailea 
4. Itzulera-egozkailua 
5. Muntaketarako uztaia 
6. Zorro-gidaria 
7. Zutabe-gidaria 
8. Molde finkoaren plaka-eramailea 
9. Uztaiari eusteko torlojua. DIN 912 
10. Isurketen aurkako zorroa 
11. Isurbidea 
12. Txertatzeko barrunbea. Finkoa 
13.  Eraztun zentratzailea 
14. Plakei eusteko torlojua. DIN 912 
 
15. Barrunbe-xafla. Txertatzeko 
barrunbe garraiatzailea 

16. Txertatzeko nukleoa. Mugikorra 
17. Hozte-pita 
18. Nukleo-plaka. Txerto- eta nukleo-
garraiatzailea 
19. Finkatzeko larakoa 
20. Nukleoari eusteko xafla 
21. Mazarota egozteko hagaxka 
22. Egozte-paraleloak 
23. Xaflak kanporatzeko torlojua 
24. Pieza egozteko hagaxka  
25. Zorro-gidari egozlea 
26. Zutabe-gidari egozlea 
27. Plaka egozlea 
28. Makinaren akoplamendu-egozlea 
29. Oinarriari eusteko torlojua. DIN 912 
30. Egozteko euskarriaren zutabea 
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 Plaka zokalo-euslea. Moldea makinari lotzen laguntzen du. 

 Barrunbe-plaka. Finkoa izaten da, eta figura mekanizatzen da. 

 Nukleo-plaka. Mugikorra izaten da, eta piezaren barnealdea mekanizatzen da. 

 Plaka-euslea. Nukleoa indartzeko, eranskinak txertatzeko… erabiltzen da. 

 Paraleloak, plakak edo erregletak. Mugitzeko tartea bermatzen die egozteko 
plakei, egozte-mugimendua, alegia.  

 Plaka-egozkailua. Egozkailuak jartzen dira piezak nukleotik ateratzeko. 

 Uztai-doigailua. Moldea eta injekzio-makinak doitzeko erabiltzen den uztaia da.  

 Isurbidea. Injekzio-sistemaren aplikazio-puntua da. 

 Buloia / Zorro-gidaria. Moldeak lerrokatzeko elementuak dira. 

 DIN 912 Allen torlojua. Moldeetan plakei eusteko erabiltzen da, besteak beste.   

 Itzulera-egozkailua. Moldearen segurtasunerako elementu mekanikoa da. 



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

41 
 

 Topea. Egozteko plaken eta zokaloen artean tartea uzteko erabiltzen den 
elementua. 

3.3. Moldearen elementuen kokapena 

Elementuek piezak jarraian fabrikatzeko moduan egon behar dute kokatuta. Erdiko 
eremua moldearen barrunbeek betetzen dutenez, espazio hori garbi eduki behar da. 
Moldearen gainerako elementuak bi taldetan bana daitezke. 

Lehenengo taldean gidak eta zorroak daude. Moldearen ertzetan egoten dira, ahalik eta 
eragin handiena izateko eta moldearen bi zatiak behar bezala lerrokatzeko. Bigarren 
taldeko elementuak moldearen alboetan egoten dira: atalak muntatzeko erabiltzen diren 
torlojuak, mugatzaileak, larakoak edo moldeak behar duen beste edozein elementu. 
Horrela, erdigunea garbi geldituko da barrunbeentzat, eta errazagoa izango da 
egozkailuak mugitzea, hozte-hodiak kokatzea, eta abar. 

Moldearen osagai guztiek indarrean dagoen araudia bete behar dute.  

Moldearen hatza 

Moldearen hatza moldearen barruan egoten den mekanizatutako zuloa da eta piezaren 
barrunbearen forma izaten du. Plastikoa bertan injektatzen eta solidotzen da, erauzi arte. 
Moldea ixtean, barrunbea eta nukleoa batzen dira, eta orduan sortzen da hatza.  

Hatz bat baino gehiagoko moldeari barrunbe anitzeko moldea esaten zaio. Barrunbe 
anitzeko molde batek 2, 3, 4, 64… hatz izan ditzake. 

Moldearen barrunbea 

Moldearen barrunbeak eratzen du piezen kanpoko aldea edo bistako aldea. Barrunbea 
barrunbe-plakan egoten da, moldearen zati estatikoa da eta injekzio-unitatearen aurreko 
moldearen zati finkoak eusten dio. 

Oro har, betetzeko sistema (pita, mazarota) barrunbearen erdian kokatu behar da, eta 
erauzteko sistema, berriz, nukleoaren erdian. 
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Moldearen nukleoa 

Nukleoak ematen dio forma piezaren barnealdeari. Nukleoa nukleo-xaflan egoten da, 
moldearen zati mugikorrean, hain zuzen.  

Uzkurduraren ondorioz, plastiko-piezek nukleorantz uzkurtzeko eta barrunbearen 
paretetatik askatzeko joera izate dute. Hori dela eta, piezak moldearen nukleoan geratzen 
dira irekitze-fasean, eta, horregatik, makinek nukleoan erauzketa-sistema izaten dute, 
injekzio-makinaren plater mugikorraren atzean. 

Barrunbeak eta nukleoak osatzen dute moldearen hatza, eta haien konfigurazioaren 
arabera diseinatzen da moldea. 
 

Banaketa-lerroa 

Banaketa-lerroa deritzo barrunbearen erdia eta nukleoaren erdia elkartzen/banatzen den 
gainazalari. Moldearen konplexutasuna zehazteaz gain, moldekatu beharreko osagaia ere 
banaketa-lerroak zehazten du, eta honako posizio hauetan jartzea komeni da: 

- Pieza erraz ateratzeko moduan geratu behar da. 

-  Moldearen diseinua sinplifikatzeko aukera eman behar du. 

- Kontrairteerak saihestu behar dira. 

- Moldea ahalik eta errazen mekanizatzeko aukera eman behar du. 
 

 

 

Erraz egozteko berariaz diseinatutako banaketa-
lerroa 
 

 

 

 

 

Diseinua errazteko eta mekanizazio-kostuak 
murrizteko diseinatutako banaketa-lerroa 
 

 

Aztarna disimulatzeko diseinatutako banaketa-
lerroa 
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Banaketa-lerroak edo ixte-lerroak marka bat egiten du piezan; banaketa-lerroa behar 
bezala ez doitzeak, gainera, bizarrak sortzen ditu, eta bizarrek honako ondorio hauek 
eragin ditzakete piezan:  

 Ondorio estetikoak: Zehaztasun-falta, akabera eskasa.  

 Ukitzean hautematen diren ondorioak eskuekin eragiteko piezetan: heldulekuetan, 
bolanteetan… 

 Ahultasunak dauden guneetan errazago hondatzen da plastikoa.  

 Arazoak muntatzean: piezak bat ez etortzea, interferentziak… sor daitezke.  

 

Banaketa-lerroa kokatzea  

Banaketa-lerroa kokatzea erraza izaten da pieza askotan. Alabaina, beste batzuetan ez da 
horren agerikoa, eta beste faktore batzuk hartu behar izaten dira kontuan:  

 Egoztea. Banaketa-lerroa hautatzean, ziurtatu behar da produktua makinaren 
egozte-sistemako aldean kokatzen dela; banaketa-lerroak ez du oztopatu behar 
pieza egoztea.  

 Ixtea. Banaketa-lerroan, saihestu egin behar da barrunbearen eta nukleoaren ixte-
gainazalen artean egon daitekeen lerradura-higidura –metala metalaren aurka–. 
Ixte-gainazalek inklinazio-angelua izan behar dute, arrazoi hauengatik:  

 
 Bizarrak ez sortzeko. Erabat bertikalean itxiz gero, ez da alboko kargarik 

egoten gainazalak batzean. 

 Higadura murrizten da. 

 Lerrokatze bertikala lortzen da. 

 Ez da komeni bertikalean ixterik, arriskutsua izan daiteke.  
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Banaketa-lerroa mekanizatzea ez da lan samurra; izan ere, askotan, gainazalak lauak 
izaten ez direnez gero, akaberan ezin da mekanizatu. 
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Banaketa-lerroaren (B / L) 
erresistentzia. Banaketa-lerroa 
zehaztutakoan, ixte-gainazalaren 
erresistentzia egiaztatu behar da. 
Kalkuluak egin eta arriskua 
aurreikusten bada, ixte-gainazala 
handitu edo eusleak jarri beharko 
dira. 

 

Barrunbea lehertzea. Ziurtatu 
behar da barrunbearen paretek 
injekzioaren presioak eragin 
dezakeen leherketari eutsiko 
diotela.  

 

 

Banaketa-lerroa mekanizatzea. 
Banaketa-lerroa kalitate onean 
mekanizatu behar da, piezan 
bizarrak sor ditzaketen 
materialek ihes egin ez dezaten.  
 

Beraz, ahal dela, banaketa-lerroak honako baldintza hauek bete behar ditu:   

 Plano berean egotea (makina irekitzeko norabidearekiko perpendikular), errazago 
eta merkeago mekanizatzeko.  
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 Nukleoa banaketa-lerroaren gainetik badago, zailagoa izaten da nukleoaren aldea 
ixtea, hura mekanizatzeko nukleoa saihestu behar baita. Kasu horietan, nukleoa 
txertatuz egiten da, eta, hartara, banaketa-lerroa plano berean daudenak bezala 
mekanizatzen da, prozesu garestiagoa den arren.  

 

 Honako irudi hauetan agertzen diren adibideak fabrikatzea konplexuagoa da; izan 
ere, inklinazio-angeluetan itxi behar da. Are zailagoa izaten da barrunbea edo 
nukleoa banaketa-lerroaren gainetik dagoenean. 

 
 

3.4. Injekzio-moldeen sailkapena 

Moldeei erreparatuz gero, erraz bereiz daitezke multzoak eta motak; molde bakoitza oso 
era desberdinean eraiki denez gero, nabarmena da batzuen eta besteen arteko aldea. 
Edonola ere, moldetik automatikoki ateratzeko modua bermatu behar dute injekzio-
makinetako molde guztiek. Arazoak baditu, proiektugileak ikus dezake beste batzuek zer 
egin duten antzeko egoeretan.  

Moldeak eraikitze- eta funtzio-ezaugarrien arabera sailkatzen dira: 

- isurketa mota eta haren banaketa 

- injektatutako piezen egozpen mota 

- injektatu behar den piezan kontrairteerak egotea edo ez egotea 

- moldetik ateratzeko modua 

 

DIN E 16750 arauak (Material plastikoetarako injekzio-moldeak) moldeen sailkapen hau 
proposatzen du: 

 molde estandarra 

 baraila-moldea 

 segmentu bidezko egozte-moldea 

 hiru plakako moldea 
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 mailakatutako moldea (sandwich moldea) 

 hodi beroko moldea 

Elikatze-sistemaren araberako sailkapena:  

 hodi hotzeko moldea 

 hodi beroko moldea 

 

 

Hodi hotzeko sistema Barrunbe beroko sistema. Molde hotzaren 
luzera % 68 murrizten du.  
 

 

 

Pita beroko sistema 

Mazarota desagerrarazten du. 

% 100 sistema beroa 

Ez du inolako kontakturik molde hotzarekin. 
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3.4.1. Hodi  hotzeko moldea 

Merkatuan dauden konfigurazio guztien artean, hauek dira ezagunenak eta gehien 
erabiltzen direnak: 

Bi plakako moldea 

Banaketa-lerro bakarra edukitzen dute. Gehien erabiltzen den moldea da, honako arrazoi 
hauengatik: 

 Diseinua erraza da. 

 Erabiltzeko erraza da. 

 Mantenu-lan gutxi eskatzen du. 

 Araututako elementuak erabiltzen dira, oro har. 

 Kostu txikia du. 

Desabantailak ere baditu, eta honako hauek dira: 

 Injekzio-puntua aukeratzea zaila izaten da. 

 Batzuetan, elikatze-sistemaren atalak eskuz askatu behar izaten dira. 

 Elikatze-sistemak berak ezar dezake zikloaren denbora ere. 
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Hiru plakako moldea 

Molde hauek bi banaketa-lerro izaten dituzte: 

L/S-1 elikatze-sistema erauzteko, eta  

L/S-2 piezak erauzteko.  

Hiru plakako moldea aukeratzeko, aintzat hartu behar dira honako ezaugarri hauek: 

 Injekzio-puntua jartzeko malgutasuna du. 

 Pieza handiek injekzio-puntu bat baino gehiago behar izaten du. 

 Piezen estetika garrantzitsua izaten da. 

 Pieza eta elikatze-sistema automatikoki banatzen dira. 

 Dimentsio berak dituen bi plakako molde batean baino barrunbe gehiago diseinatu 
daitezke. 

Hiru plakako moldeak kostu handiagoa du bikoak baino; gainera, zailagoa izaten da 
elikatze-puntua aukeratzea eta mantentze-lan gehiago behar izaten du. 

Barrunbe beroko moldeak garatu direnez geroztik, hiru plakako moldeak gero eta gutxiago 
erabiltzen dira.    
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Kontrairteerak dituzten moldeak 

Pieza askok dituzte kontrairteerak moldearen barrunbean eta nukleoan. Kontrairteera 
horiek irekitzeko edo erauzteko, mugitu daitezkeen elementuak erabili behar dira.  

 

Z01: Zutabe  
makurra 

Z180:  Zutabe 
irristakorra 

Z183:   
Itxiturarako 
txertoa 

Z187:   Txertoa 

Z1831: Ixte-plaka 

Z1832: Ixte-plaka  

Z186W: 
Irristatzeko plaka 

Molde-familiak 

Antzeko osagaiak tresna berberekin egiteko erabiltzen dira molde-familiak (sukaldeko 
tresnak, kitak, etab.). Serie edo sail motzetan erabiltzen dira, kostuak murrizteko. 
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Mailakatutako moldea (sandwich moldea) 

Molde mota honetan barrunbeak mailaka jarrita egoten dira, bata bestearen gainean. 
Gehienetan makina bertikaletan eta konpresio-prozeduretan erabiltzen dira, makinaren 
espazio erabilgarri berean barrunbe gehiago lortzeko. 

 
 

3.5. Injekzio-molde baten funtzioa 

Injekzio-ziklo bakar batean pieza konplexuak edo sinpleak fabrikatzeko, moldeak barrunbe 
bat edo gehiago izaten ditu. Pieza bakoitzarentzat molde jakin bat egiten da, baina, 
batzuetan, geometria desberdineko piezak molde berean moldekatzeko aukera egoten da. 
Funtsean, hauek dira moldearen funtzioak: 

 Masa plastikoa jasotzea.  

 Masa hori banatzea. 

 Forma ematea. 
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 Hoztea eta solidotzea.  

 Pieza erauztea. 

Horretarako, moldeek honako atal hauek izaten dituzte:  

 elikatze-sistema  

 barrunbeak  

 hozte-sistema  

 egozte-sistema  

 gida-sistema  

 makinan eusteko plakak 

 

3.6. Molde mota aukeratzea 

Diseinatzailearen eskakizunen arabera aukeratzen da moldea. Hainbat faktore hartu behar 
dira lanean hasi baino lehen: 

 Pieza. Planoaren azken bertsioa lortu behar da, eta  eskaera-kopurua, piezaren 
kostua, zikloen denbora eta moldearen benetako iraupena zein diren jakin behar 
da. 

 Landu beharreko materiala. Materialak zein ezaugarri fisiko dituen jakin behar da: 
uzkurdurak, hozteko gaitasuna, egonkortasun termikoa, erreologia (materialen 
gaineko indarrek eragindako deformazioak eta fluxuak aztertzeko)… 

 Makinaren zehaztapenak zein diren jakin behar da. 

 Moldearen zehaztapenak zein diren jakin behar da. 

 

3.6.1. Moldearen ezaugarriak 

Moldearen ezaugarriak taula batean jasoz gero, taula hori etorkizuneko antzeko 
proiektuetan erabili ahal izango da: informazio zehatza biltzeaz gain, bezeroak kalitate-
auditoria egiteko erreferentzia izan daiteke. 
 

3.6.2. Moldea diseinatzeko prozedura 

Elementu finituen metodoa (EFM euskaraz edo FEM ingelesez) gero eta gehiago 
erabiltzen da injekzio-piezen eta dagozkien moldeen dimentsioak zehazteko. 
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Honako eskema honetan dago injekzio-moldeen diseinu planifikatua eta metodikoa:
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3.7. Barrunbeen banaketa 

Barrunbe-kopurua zehaztutakoan, moldean kokatu behar dira.  

Egungo injekzio-makinetan, injekzio-zilindroa makinaren plateren erdigunean egoten da.  

Hori kontuan hartuta, honako hau jakin behar dugu barrunbeak moldean kokatzeko: 

 Barrunbe guztiak batera bete behar dira eta barrunbe guztietan tenperatura berean 
egon behar du materialak. 

 Fluxuaren luzerak ahalik eta txikiena izan behar du. 

 Barrunbe batetik besterako distantziak barrunbeak egiteko behar diren osagarriak 
(erauzgailuak eta hozteko hodiak) jartzeko adinakoa izan behar du. Bestela, 
injekzio- edo ixte-presioak kalteak eragin ditzake.  

 Erreakzio-indar guztien erresultanteak makinaren plateren erdian egon behar du. 

Barrunbe askotako molde ugari daude, baina honako hauek erabiltzen dira gehienetan: 
zirkularra, seriean egindakoa eta sistema simetrikoa edo geometrikoki orekatua. 
 

 
 

Abantailak 

Fluxuak luzera bera du barrunbe 
guztietan. Berezia izaten da 
hariztatutako piezetan. 

Desabantailak 

Mugatua izaten da moldearen 
barrunbe-kopurua. 

 
 

Abantailak 

Sistema zirkularrean baino 
barrunbe gehiago jar daitezke. 
Materiala aurrezten da. 

Desabantailak 

Hainbat fluxu-luzera ditu. 
Erretenak  egokitu behar dira 
modu uniformean betetzeko. 

Artifizialki orekatzen da. 
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Abantailak 

Barrunbe guztietan luzera 
bereko fluxuak daudenez, ez 
dago erretenak egokitu beharrik.  

 

Desabantailak 

Fluxu luzeak ditu, materiala 
berehala hozten da eta presioa 
galtzen du.  

3.8. Indarren oreka 

Banaketa-lerroarekiko perpendikular diren indarren oreka 

Injekzio-makina moderno gehienetan, pitaren aldeko platerean egoten da injekzio-
zilindroa; zilindro horrek isurbidea kokatzen laguntzen du. 

Moldeak egitean, oso kontuan hartu behar dira moldearen atal mugikorrean eragina duten 
indarrak, hau da, materialaren zabaltze-indarra eta moldearen ixte-indarra.  

Bata bestearengan eragina duten bi indar horiek zentratuta egon behar dute, esfortzu 
eszentrikoak saihesteko; izan ere, esfortzu horiek piezan bizarrak sor ditzakete, eta 
makinaren zutabeak hautsi.  
 

Molde bakuna 
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Molde konplexuak 

Molde konplexuetan grabitate-zentroa zehaztu behar da moldearen barrunbeak dagozkien 
lekuan kokatzeko. 

Honela kalkula daiteke non dagoen grabitate-zentroa: 

 
fi = proiektatutako zatikako gainazala 
xi = zatikako gainazalaren eta ixte-unitatearen zentroaren arteko distantzia 

Gaur egun, CAD sistemek zuzenean ematen dute datu hori. 
 

Barrunbe anitzeko moldeak 

Moldeek hainbat barrunbe izan ditzakete. Bi barrunbeko moldeak honela bana daitezke, 
piezen forma kontuan hartu gabe: 

A eta B  

H2 > H1 
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Hiru barrunbeko moldeak: 

 

Lau barrunbeko moldeak: 
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Sei barrunbeko moldeak: 
 

 
 

Zortzi barrunbeko moldeak: 
 

 

3.9. Alboko indarren oreka 

Gehienetan, orekatuta egoten dira barrunbearen barruan sortutako indarrak. 
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Zenbaitetan, ordea, indar horien arteko oreka galdu egiten da, eta, ondorioz, barrunbea 
eta nukleoa elkarrengandik banatzen hasten dira piezaren diseinuak eta banaketa-lerroak 
eraginda. Dena dela, ez da komeni barrunbea eta nukleoa banatzea, indarraren balioa F 
baino handiagoa bada, behinik behin; izan ere, torloju-gidariak deformatu egin daitezke.  

 

 

Honela ordenatu daitezke barrunbearen barruko indarrak:  

 Ziri moduko gehigarriak sartuta: 

 

 Bi barrunbeak simetrikoki jarrita: 

 
 

Barrunbeak beste moduren batera banatuta badaude, berriz, honela konpon litezke:   

 Nukleoak dagozkien xafletan doituta, ez desplazatzeko: 
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 Nukleoaren aldeetan ziriak sartuta: 
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4. Elikatze-sistema 

4.1. Sarrera 

Elikatze-sistemak plastifikatzeko zilindrotik datorren materiala moldearen barrunbeetara 
bideratzen du. Zehatz-mehatz konfiguratu behar da elikatze-sistema (geometria, 
dimentsioak, antolatzeko modua…), piezaren ezaugarriak konfigurazio horren 
araberakoak izaten direlako.  

Esate baterako, hodiak oso txikiak badira, barrunbeak erabat bete gabe gera daitezke; 
aldiz, hodiak handiegiak badira, zikloaren denbora luzatuta ere ez da emaitza onik lortuko. 

Hona hemen oinarrizko elikatze-sistema baten irudia: 

 

4.2. Fluxuaren ezaugarriak 

Elikatze-sistema ondo diseinatzeko, argi izan behar da zein ezaugarri dituen injekzio-
prozesuak. Tenperaturari dagokionez, geruza solido bat sortzen da polimero beroak hodi 
hotza ukitzean. Ondorioz, jaitsi egiten da hodiko presioa, eta geruza solido horrek 
hodiaren erdiko materiala eta hozte-sistema isolatzen ditu.  

Dena den, nukleoko plastikoak sendo eutsi behar dio barrunbe guztiak erabat bete eta 
trinkotu arte, solidotzean gertatzen den bolumen-uzkurdura konpentsatzeko.  

Honako irudi honek erakusten du nola sortzen den geruza solidoa: 
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Bestalde, hodiaren geometriak eragin zuzena du fluxuaren ezaugarrietan, eta horrek, era 
berean, eragina du hodietako materialaren abiaduran eta presioan. 
 

 

4.3. Sarrera-konoa edo mazarota 

Molde bakunetako isurketa-sistemek sarrera-konoak soilik dituztenez, ez da banaketa-
hodirik behar. Hodi soil horri isurbide konikoa edo mazarota konikoa deritzo. 

Injekzio-makina ixtean, isurbidean ahokatzen da plastifikatzeko zilindroaren injekzio-pita, 
eta oso presio-juntura handia sortzen da injektorearen eta moldearen artean. Hori dela 
eta, komeni da isurbidearen zorroa altzairu tenplatuzkoa izatea, kanpoko zuloa higatzean 
edo haustean zorroa noiz aldatu jakiteko.  

Zorroaren eta isurbidearen arteko gainazalak era askotakoak izan daitezke, baina kono 
eta esfera formakoak erabiltzen dira gehienetan. Sarrerako zuloan ondo ahokatzeko, pitak 
zorroaren gainazalaren formara moldatu behar du.  

 

Barrunbe anitzeko sistemetan, mazarotak moldearen banaketa-lerroraino garraiatzen du 
materiala. 
 

4.3.1 Mazarotaren dimentsioak 

Mazarotak estandarrak izaten dira, eta hiru aldagai hauen arabera kalkulatzen dira haien 
dimentsioa: zuloaren diametroa (O), luzera (L) eta angelua (α). 
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Diametroa O: zuloaren diametroa 

Luzera L: moldearen araberakoa 

α angelua: 0,5º - 1,5º 
 

 

Mazarotak neurri estandarrak ez dituenetan, isurbidearen gehienezko diametroak 
handiagoa izan behar du elikatze-hodi guztien diametroaren baturak baino. Hartara, 
isurbidea gainerako hodiak baino denbora gehiago egoten da zabalik, eta hondar-presioak 
uzkurdurak konpentsa ditzake.  
 

4.3.2. Plastifikatzeko zilindroaren eta isurbidearen dimentsioen arteko 

erlazioa 

Moldea irekitzean, mazarota moldearen alderdi mugikorrean geratu behar da. Horretarako, 
euskarri esferikoak honako baldintza hauek bete behar ditu:  
 

Rd + 1 ≤ Ra  

dn  + 1 ≤ ds  

 
Rd = plastifikatzeko zilindroaren pitaren erradioa 
Ra = moldearen zorroaren euskarri-erradioa  
ds = moldearen zorroaren zuloaren diametroa  
dn = plastifikatzeko zilindroaren zuloaren diametroa 
 

Baldintza horiek bete ezean, ukipen-gainazala hondatu egiten da, eta zailagoa izaten da 
pieza moldetik ateratzea, irudi hauetan ikusten den bezala:  
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4.4. Isurbidearen konoa edo mazarota egoztea 

Ondo funtzionatzeko, sarrerako hodiak kono-forma izan behar du, distiratsu eta leun egon, 
eta leuntzeko marrak injekzioaren noranzkoan eduki.  

Barrunbe anitzeko moldeetan, mazarota banaketa-lerroraino iristen da eta bertan banatze-
hodiekin konektatzen da. Mazarota desmoldekatzeko, mailakatze txiki bat egiten da 
moldearen alderdi mugikorrean. Mailakatze horri putzu hotza esaten zaio, eta isurbidearen 
azpian egin behar da. Haren funtzioak hauek dira: mazarota isurbidearen zorrotik erauztea 
erraztea, eta hasierako material hotza biltzea (material hori plastifikatzeko zilindrotik etorri 
ohi da, eta egoera txarrean sartzen da moldean). 

Putzu hotzak forma asko izan ditzake, baina forma guztiek mazarotari eusteko modukoak 
izan behar dute. Putzu hotzak hagatxo batekin erauzten dira. 
 

 

Putzu hotza, gehienetan, mazarotaren konoaren 
kontrako noranzkoa duen konoa da; horrela, mazarota 
errazago egozten da eta berori moldearen alderdi 
mugikorrean geratzea bermatzen. 
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4.5. Mazarota kentzea. Pita beroa 

Gaur egun, joera dago mazarota ez erabiltzeko injekzio-sarrera gisa edo materialaren 
sarrera-kono gisa; horretarako, pita beroak erabiltzen dira.  

Pita beroa moldean txertatzen da, eta plastifikatzeko zilindroaren luzapen gisa geratzen 
da. Pita beroak materiala bere barnean garraiatzen du banaketa-lerroraino, transformazio-
baldintza egokietan.  
 

 
 

 

Zortzi barrunbeko moldea. Mazarota 
duen molde arrunta.  
 

 

Molde berdina, pita beroa gehituta 

Molde honek honako abantaila hauek ditu:  

 Murriztu egiten da molde hotzaren fluxuaren 
luzera. 

 Murriztu egiten da ziklo-denbora, eta 
elikatze-sistematik zati handienak kentzen 
dira. 

 Ez da etenaldirik gertatzen, mazarota 
isurbidearen zorroan gelditzen delako. 

 Erraztu egiten da prozesua materiala 
kargatuta doanean (karbono-zuntzarekin, 
mineralekin…). 

 

 

Hau da iragazte hotza duen pita beroaren irudia:  
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4.6. Isurbide zorrotzak 

Isurbide zorrotzak erabiltzen ditugunean, mazarota automatikoki erauzi daiteke pita 
pneumatiko batekin. 

Pita mota horrek honako abantaila hauek ditu: 

 Mazarota automatikoki askatzen da. 

 Injekzio-puntuaren marka oso txikia izaten da. 

 Funtzionamendu segurua du. 

 Pita beroak ez bezala, ez du behar kontrol berezirik. 

 

Funtzionamendua 

Barrunbea bete eta presioaren mantentze-denbora amaitu ondoren, injekzio-pita kendu 
egiten da, bi fase hauetan: 

1. fasea. Presiopeko airea sartzea, bi funtzio hauek betetzeko: lehenik, pistoia 
atzeratzen du, kontrairteeraren ondorioz zorroan trabatuta gelditu den mazarota 
ateratzeko; ondoren, 3 mm-ko ibilbidea egin, eta aireak mazarota kanporatzen du.  

2. fasea. Injekzio-pitak pistoia jatorrizko kokagunera bideratzea, ziklo berriaren 
hasieran. 
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4.7. Elikatze-hodien konfigurazioa 

Moldekatzea behar bezala egiteko, oso garrantzitsua da hodiak ondo hautatu, antolatu eta 
egitea. Zeharkako atal bat izan behar dute, material plastikoa libre mugitzeko, eta luzera 
ahalik eta txikiena, fluxuarekiko erresistentzia, presio-erorketak eta bero-galerak 
murrizteko. Hodien tamainak berak lagundu dezake  hodietako fluxuaren erresistentzia 
kontrolatzen; hala, barrunbeetara doan fluxua orekatu eta barrunbe guztiak batera bete 
daitezke.  

Hodiak moldearen platerean edo plateretan mekanizatzen dira. Bakarra mekanizatuz gero, 
plater mugikorrean egin behar izaten da, piezak hobeto atxikitzeko eta erauzgailuen bidez 
errazago kanporatzeko. Horrez gain, hodiek leunak izan behar dute, fluxuak inolako 
oztoporik izan ez dezan (hodien paretak fluxuaren noranzkoan leundu behar dira, fluxua 
errazteko).  

Era berean, saihestu egin behar dira kurba itxiak eta angelu oso zorrotzak, turbulentziak 
eragiten dituztelako eta materiala higatzean traba egin dezaketelako. Horiek horrela, puntu 
hauek hartu behar dira kontuan elikatze-hodiak diseinatzean:  

 Presio bera transmititu behar diote moldearen barrunbe bakoitzari. 

 Ahalik eta motzenak izan behar dute, presio- eta bero-galerak saihesteko. 

 Ahalik eta pisu gutxienekoak izan behar dute, materiala aurrezteko, betiere bere 
eginkizuna egoki betetzen badute. 

 Erraz erauzteko modukoak izan behar dute. 
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Horregatik, hodi egokia aukeratzeko kontuan hartu behar dira: 

 hodiaren atalaren forma 

 atalaren tamaina 

 hodien kokapena eta banaketa 

 

Hodiaren atalaren forma 

Atalak alderatzeko, diametro hidraulikoaren kontzeptua erabiltzen da. Kontzeptu hori 
hidraulikan erabiltzen da, atal zirkularra duten hodietan fluxuaren nondik norakoak 
aztertzeko. Diametro hidraulikoa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta txikiagoa izaten 
da fluxuaren erresistentzia. 

Hau da diametro hidraulikoaren definizioa: Dh = 4A / P 
 

Dh = diametro hidraulikoa     
A = zeharkako ebakiduraren azalera 
P = perimetroa 

Halaber, definizio horrek balio du konparatzeko perimetroaren eta zeharkako ebakiduraren 
azaleraren arteko erlazioa, baldin eta perimetroaren eta azaleraren arteko erlazioa izan 
daitekeen txikiena bada.  

Badaude komeni ez diren zenbait atal, azaleraren eta perimetroaren arteko erlazioa ondo 
betetzen ez dutelako, eta egozpen arazoak ematen dituztelako. Hauek dira: karratua, 
laukizuzena eta erdizirkularra. 

Hodien atalen forma guztiak ez dira egokiak, karratuak, angeluzuzenak eta erdizirkularrak, 
besteak beste. Horiek ez dute behar bezain zehatz betetzen azalera / perimetro erlazioa, 
eta erauztean ere arazoak ematen dituzte.  
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Hodi zirkularra 

 

 

Abantailak:  

Perimetro / atal erlazio ona du. 

Igurztean, bero-galera txikiak izaten dira.  

Hodiaren erdigunea hozten azkena izaten da. 

Mantentze-presio ona du. 

Desabantailak: 

Garestia da, moldea bi zatitan mekanizatu behar baita.  
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Parabola formako hodia 

 

 
 

Abantailak: 

Hodi zirkularraren antzekoa da, baina moldea zati bakarrean 
mekanizatzen da.  

Erauzgailuak behar ditu. 

Desabantailak: 

Hodi zirkularrean baino bero- eta presio-galera handiagoak. 
 

 

Trapezio formako hodia 

 

 
 

Parabola formako hodien ordez erabil daitezke. 

Desabantailak: 

Bero- eta presio-galera handiagoak parabola formako 
hodietan baino. 

 

Atal hauek ez dira erabili behar.  

 

Atalaren tamaina 

Hodiaren atalaren tamaina zehazteko, honako faktore hauek izan behar dira kontuan: 

1. Paretaren atala eta moldekatu behar den piezaren tamaina zehaztea. 

2. Barrunbearen eta isurbideko hodi nagusiaren arteko distantzia kalkulatzea. 

3. Hodietan materialak hoztea. 

4. Hodiaren neurri estandarrak hautatzea. 
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5. Erabili behar den material plastikoa aukeratzea. 

1. Paretaren atalak eta piezaren bolumenak zehazten dute moldea betetzeko zenbat 
material behar den. Hodiaren atalaren tamainak materiala solidotu aurretik hoditik 
pasatzeko modukoa izan behar du, eta uzkurdura konpentsatzeko hondar-presioa aplikatu 
aurretik ere bai. Horregatik, ez da erabiltzen 3,5 mm baino diametro txikiagoko hodirik, eta 
balio hori 25,4 mm baino gutxiagoko bigarren mailako kanaletan aplikatzen da soilik. 

2. Zenbat eta handiagoa izan materialak egin behar duen distantzia, orduan eta handiagoa 
da fluxuaren erresistentzia; horregatik, hodiaren atalean eragin zuzena dauka isurbidearen 
eta barrunbeen arteko distantziak. 

3. Hodietan material asko egonez gero, materiala motelago hozten da; izan ere, atala 
handietan material gehiago pilatzen da, eta motelago hozten da. Hala  ere, ez da komeni 
hodien atalak injekzio-zikloa kontrolatzea, pieza arinetan hala egiten bada ere.  

4. Hodien neurriak zehaztean, kontuan izan behar da neurri horiek bat etorri behar dutela 
neurri estandarrekin, moldegileek dituzten tresnekin lan egin ahal izan dezaten.  
 

Berez, ez da erraza hodien atalak zehaztea. Alabaina, testu teknikoetan badaude elikatze-
hodiak kalkulatzeko zenbait ekuazio matematiko, hala nola: 

{D = Smax + 1,5}, non: 
 

D = hodiaren diametroa 
Smax = piezaren gehienezko lodiera 

 

DUPONT erreferentziak 

 

Erlazio horiek moldekatu behar den piezaren lodieran oinarritzen dira; beraz, ez dira 
kontuan hartzen piezaren geometria, prozesuaren ezaugarriak, erreologia, eta abar. 
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Honako grafiko hauetan elikatze-hodien atala kalkulatzeko modu enpirikoa proposatzen 
da, kontuan izanda moldekatzeko materiala, piezaren pisua, paretaren lodiera eta 
hodiaren luzera. 

 

 

1. diagrama, material hauetarako: PS, ABS, SAN, CAB    

2. diagrama, material hauetarako: PE, PP, PA, PC, POM 
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Sinboloak: 
 
S = paretaren lodiera (mm)  
D´= hodiaren diametroa (mm)  
G = piezaren pisua (g)  
L = hodiaren luzera (mm) 
fL = zuzenketa-faktorea 

 

 

Prozedura: 

1. Zehaztu G eta s. 

2. Kalkulatu D´ zehaztutako diametrorako.  

3. Zehaztu L. 

4. Bilatu fL 3. diagraman.  

5. Zuzendu hodiaren diametroa: D = D´• fL. 
 

Hodiak antolatzea 

Hodiak antolatzeko, faktore hauek izan behar dira kontuan: 

 barrunbe-kopurua 

 piezaren forma 

 molde mota (bi plater edo plater anitz) 

 sarrera mota 

Horretaz gain, kontuan hartu behar da luzeraren balioa, presio-galeretan eragina baitu 
(galera txikia izatea komeni da). Gainera, barrunbeak guztiak batera bete behar dira, era 
uniformean eta konpentsatuan. Hori guztia lortzeko bi aukera daude: sistema orekatua eta 
sistema konpentsatua, 3. gaian lantzen direnak. 
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5. Injekzio-sarrerak 

Materiala barrunbean injektatzeko puntua da injekzio-sarrera, elikatze-kanalen eta 
barrunbearen arteko lotura, hain zuzen ere. Puntu horretatik sartzen da barrunbea 
betetzeko behar den materiala eta uzkurdura konpentsatzeko gehitzen dena.  

Injekzio-sarrera izaten da elikatze-sistemaren punturik kritikoena, haren formak, 
kokapenak eta tamainak eragin handia baitute piezaren ezaugarri fisikoetan, itxuran eta 
dimentsioetan. Atal honetan aztertuko da nola hautatu injekzio-sarrera egokiak, zer 
aplikazio izan dezaketen eta zein arazo sor daitezkeen. 

 

5.1. Sarrera 

Injekzio-sarrera diseinatzean agertzen da lehenengo kontraesana; izan ere, zenbait 
eginkizunetarako injekzio-sarrera txikia izatea komeni da, baina beste batzuetarako 
sarrera handia behar da.  

Alde batetik, injekzio-sarrera handia izatea komeni da: 

 Barrunbea ondo eta arin betetzeko. 

 Betetze-gunea irekita mantentzeko eta, hartara, barrunbean materialaren 
uzkurdura konpentsatzeko; hartara, materiala behar bezala trinkotuko da, 
sarrerako materiala erabat solidotu baino lehenago. 

Beste alde batetik, txikia izatea komeni da: 

 Pieza elikatze-kanaletatik errazago bereizteko. 

 Sarrerak piezan uzten duen sarrera-marka ahalik eta txikiena izateko. 

Ganbera beroko moldeek sarrera-marka txikiak eragiten dituzte, sarrerako tenperatura 
ondo kontrolatuta dutenean. Hala eta guztiz ere, moldea diseinatzen duenak injekzio-
puntu egokia ezarri behar du, hau da, estandarren barruan dauden posizio, forma eta 
dimentsio egokiak zehaztuta. Bestela, beste konfigurazio bat diseinatu beharko du. 
 

5.2. Injekzio-puntuaren posizioa eta kokapena. Barrunbe bakoitzeko 

sarrerak 

Injekzio-puntuaren kokapenak eragina du moldearen funtzionamenduan, piezaren 
kalitatean eta piezaren propietateetan. Injekzio-puntua kokatzeko hainbat faktore hartu 
behar dira kontuan, eta faktore horiek kontrajarriak izaten dira batzuetan. Hauek dira 
aintzat hartu beharrekoak: 
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 Pieza modu orekatuan betetzea: Piezaren alde guztiak batera eta presio berean 
betetzen direnean. Injekzio-puntu gehiago ezartzeak lagundu dezake pieza gehiegi 
ez trinkotzen. 

 

 Piezaren lodiera: Ahal dela, injekzio-puntua piezaren zatirik lodienean kokatu 
behar da. Zatirik finenetik injektatuz gero, pieza solidotu egin daiteke materiala 
injektatzeko sarrera solidotu aurretik.  

 

 Urtutako materialaren fluxua: Fluxuak piezako pareten kontra egiten du, 
barrunbean zehar erraz zabaltzeko eta, ondorioz, gainazalak itxura ona izaten du, 
fluxu-marrarik ez baita agertzen.  
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 Soldadura-lerroa: Injekzio-sarreraren kokapenak eragina du soldadura-lerroan; 
izan ere, materiala zenbat eta likatsuagoa izan, orduan eta errazago agertzen da 
soldadura-lerroa. Batzuetan, oso nabarmen ikusten da piezan, eta horrek eragina 
izan dezake piezaren itxuran eta erresistentzia mekanikoan.   

 

 Gas-burbuilak 

 Zuntzen orientazioa: Sarreraren ondokoa  da orientazio handieneko gunea, eta 
horrek uzkurdura diferentziala handitu dezake. 

  

 Molde mota: Bi edo hiru plakakoak izaten dira. Bi plakako moldeetan, sarrera 
piezaren perimetroa adinakoa izaten da.  

 Elikatze-sistema: Isurketa hotza ala beroa. 

 Sarrera mota: Albokoa, gainjarritakoa… izan daiteke. 

 Piezaren funtzioak ezarritako muga: Injekzio-puntuak piezaren gune bat ahuldu 
dezakeenez, injekzio-puntua ez da piezaren gune kritikoetan ezarri behar. 
Bestalde, kontuan hartu behar da injekzio-puntuak marka bat uzten duela piezan, 
eta horrek arazoak sor ditzake pieza saltzeko, traba egin dezakeelako piezaren 
funtzioan eta muntatze-lanetan.  

 Moldearen diseinuak eragindako oztopoak: Moldearen diseinuak mugatu egiten du 
injekzio-puntuaren kokapena, eta ezin izaten da mekanizatu.  



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

78 
 

 Nukleoen flexioa: Piezak finak eta zabalak direnean, moldeen flexioak eragina 
izaten du piezen itxuran eta erauzteko arazoak sor daitezke.  

 

5.3. Barrunbe bakoitzeko sarrera-kopurua 

Pieza handietan, sarrera bat baino gehiago jarri behar da barrunbe bakoitzeko; izan ere, 
fluxuaren luzeraren eta piezaren lodieraren arteko erlazioa handia bada eta sarrera bakar 
bat jartzen bada, barrunbea oso-osorik bete gabe gera daiteke.  

Honako pieza mota hauei jartzen zaizkie sarrera bat baino gehiago:  

 Pieza konplexuei, modu orekatuan betetzeko: Injekzio-puntuak gehitzeak murriztu 
egiten du sarrerako presioa. Halaber, saihestu egin daitezke gehiegizko trinkotze-
guneak, piezak zer-nolako geometria duen aintzat hartuta. Pieza konplexuetan 
sarrera bat baino gehiago jartzeak soldadura-lerroak sortzen ditu; lerro horiek 
saihestezinak badira ere, lortu behar da materiala elkartze-lerrora eta piezaren 
gainazalera tenperatura- eta presio-baldintza berberetan iristea.  

Soldadura-lerroak markatuak eta erresistentzia txikikoak direnean, komeni da 
injekzio-presioa eta moldearen tenperatura handitzea. 

 

 Pieza lauei (handiak edo pareta finekoak izaten dira). 

 Pieza luzeei eta mehei. Tutu-itxurako pieza zirkularrek luzera / diametro erlazioa 5 
/ 1 baino handiagoa badute, kontuan izan behar da sarrera bakarra egiteak 
nukleoen flexioa eragiten duela. Flexio horrek piezak gehiegi loditzen ditu eta 
horrek arazoak sortzen ditu erauztean.  
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 Piezaren geometriaren araberakoei 

 400 g baino pisu handiagoa duten piezei 

 

5.4. Injekzio-sarreraren markak 

Injekzio-sarrerak marka bat eragiten du piezan, eta horrek eragina du piezaren itxuran. 
Marka horren dimentsioa injekzio-puntuaren tamainaren, materialaren eta prozesuaren 
ezaugarrien araberakoa izaten da, eta marka ahalik eta txikiena izateko kontuan hartu 
behar dira injekzio-sarreraren diseinua eta prozesuaren ezaugarriak.  

Jarraian azalduko da nola saihestu sarrera-markak, nahiz eta horrek batzuetan 
gainkostuak sortu. 

5.4.1. Sarrera-puntuak ezkutuan 

Ezkutuko sarrera-puntua jartzea komeni den ala ez aztertu behar izaten da eroslearekin, 
eta jartzekotan, non jarri behar den. Hiru plakako moldeetan, sarrera-puntua ezkutuan 
jartzeak injekzio-puntua barnealdean jartzera behartzen du, eta horrek prozesua garestitu 
egiten du; bi plakako moldeetan, sarrera ukondotua edo haren aldareraren bat jartzen da.  

5.4.2. Sarrera kapilarra edo pin-pointa 

Sarreran zulotxo biribilak egiten dira hodien lodiera handitu eta fluxua ez eteteko. Pieza 
finetan injekzio-markaren aztarna ere murrizten egiten da, aztarna horiek solidotzean, 
uzkurduraren ondorioz xurgatu egiten baitira.  
 

 
 

5.5. Injekzio-sarrerari eragiten dioten faktoreak 

Honako hauek dira injekzio-sarrera definitzeko aztertu beharreko faktoreak: 

Piezaren pisua eta tamaina. Zenbat eta luzeagoa izan fluxuaren luzera, orduan eta 
handiagoa izan behar du injekzio-sarrerak; horrela, behar besteko plastiko-fluxua 
bermatzen da eta materiala ez da sarreran behar baino lehenago solidotzen. 
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Paretaren lodiera. Pieza lodiek sarrera handiak behar izaten dituzte, behar bezala 
trinkotzeko eta uzkurduraren eragina desagerrtzeko; izan ere, sarrera txiki batek 
deformatutako piezak ematen ditu. Oro har, injekzio-puntuaren tamaina paretaren lodiera 
baino txikiagoa izaten da. Hala ere, pieza mehetan, lodiera 1 mm baino txikiagoa denean, 
diametroa lodiera baino handiagoa izaten da, sarrerako presioa ez jaisteko. Piezaren 
lodieraren ondorioz moldea ez bada ondo betetzen, honako aukera hauek aztertu behar 
dira:  

 Sarrera-puntuaren kokapena aldatu, fluxuaren luzera murrizteko. 

 Injekzio-puntu bat baino gehiago erabili, fluxuaren luzera murrizteko. 

 Moldekatzeko makinaren injekzio-baldintzak aldatu, fluxua hobetzeko. 

 Piezaren pareten lodiera handitu, pieza errazago moldekatzeko. 

Materiala. Erretxina oso likatsua bada, jariakortasun-indize txikia eta masa molekular 
handia izaten du. Kasu horietan, sarrera handiak eta motzak behar dira, sarreraren 
azalera murrizteko. 

 

Hozte-lerroen kokapena. Lerroak oso gertu badaude, azkarregi hozten da materiala; oso 
urruti badaude, aldiz, materiala jariatu egiten da.  

Injekzio-denbora. Injekzio-denbora laburrek eta injekzio azkarrek azalera handia behar 
izaten dute, presio-jaitsierak eta gehiegizko zizailadurak saihesteko. Ondorio horiek 
materiala asko degradatzen dute. 

Materialaren tenperatura. Zizailadura-abiadurak materialaren tenperatura igotzen du eta 
jariakortasuna murriztu; beraz, errazago betetzen da.  

Sarreraren efektuak. Izkina zorrotzek edo azalera-murrizketek erretxinaren fluxua 
oztopatzen dute eta, zizailaduraren ondorioz, degradatu egiten dira. Barrunbearen aldean 
biribilketa-erradioak erabiltzeak fluxu laminar leuna ematen duenez, jettinga edo blushinga 
saihesten dira. 
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 Blushinga materialaren tenperatura-aldaketen ondorioa da, makinaren pitaren eta 
moldearen abatzaren arteko tenperatura-gradienteak eragindakoa. Pitaren 
puntaren dagoen material hotzak halo itxurako marka bat eragiten du isurbidearen 
inguruan. Tenperatura gradientea kentzeak blushinga eta halo efektua gutxitzen 
ditu. 

 

 Jettinga urtutako materiala barrunbean kontrolik gabe sartzen denean gertatzen 
da. Hozten denean, hasieran injektatutako materialak ez du modu homogeneoan 
bat egiten atzetik datorren materialarekin, eta piezaren gainazalean serpentina-
itxurako marka bat eragiten du. Barrunbea betetzean gertatzen da, hau da,  
murrizketa txikiegia denean edo materiala espazio huts batean injektatzen denean. 

 
 

Presioari eustea. Makinaren pitaren presioak handitzen jarraitzen du fluxuak piezan 
aurrera egin ahala.  

Plastikoak fluxu ez-newtondarrak dira; beste likido batzuk, berriz, fluxu newtondartzat 
hartzen dira, ura, esate baterako. Bien arteko alderik handiena molekularen luzera da. 
Plastikoen molekulak handiagoak dira eta presurizatuta daudenean soilik jariatzen dira. 
Plastikoak moldearen pareten erditik jariatzeko joera dauka. Teorian, paretaren ondoko 
fluxuaren abiadura zero da, eta fluxua paretaren erdigunetik joan ohi da. Hori dela eta, 
plastikoaren fluxua paretaren zabaleraren araberakoa eta paretaren lodieraren karratuaren 
araberakoa izaten da; beraz, pareta zenbat eta lodiagoa izan, orduan eta distantzia 
luzeagoan jariatuko da plastikoa.    
 

5.6. Neurriak ezartzea 

Ez dago balio idealik, eta, oro har, honako faktore hauetan oinarritzen dira balioak: 

 Eskarmentua. Aurretik erabili diren neurriak egokiak izan badira, horiek erabiltzen 
dira berriz ere.  

 Betetze-softwarea. Badaude simulazioa egiten duten programak, eta gero eta 
gehiago erabiltzen dira. 
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 Aurreikusi sarrera-kopurua eta 
horien kokapena. 

 Ebaluatu soldadura-lerroen 
kokapena eta aire-
harrapatzeak. 

 Zehaztu zuntzen orientazioa. 

 Aurreikusi injekzio-presioa. 

 Saihestu deformazioak. 
 

 Esperimentuetan oinarrituta, era enpirikoan kalkulatutako datuak. 

 

Injekzio-sarreraren diametroa kalkulatzeko formula: 

 

A = piezaren gainazal osoa mm2-tan 

N eta C era enpirikoan kalkulatutako datuak materialaren eta piezaren lodieraren 
araberakoak dira. 

 

N =  

0,6 (PEa, PSa)          

0,7 (PCa, PPa, Azetala)          

0,8 (Nylona)          

0,9 (ABSa) 

Kontuan hartzekoak: 

 Presioa kendutakoan itxi egin behar da injekzio-puntua, materialak atzera ez 
egiteko.   

 Injekzio-puntua ez da hoztu behar presioa mantentzeko denbora (PDM) baino 
lehenago. 

 PDMak iraun bitartean, mazarota eta pita irekita egon behar dira. 
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5.7. Sarrera motak 

Injekzio-puntua zehaztutakoan, sarreraren geometria diseinatu behar da. Atal honetan 
azalduko da zer sarrera mota erabiltzen diren hodi hotzeko moldeetan. Izan ere, gaur 
egun, molde mota hori erabiltzen da gehien ekoizpen txiki eta ertainetan.  

Injekzio-puntua aukeratzean eragiten duten faktore berberek eragiten dute moldearen 
diseinuan ere. 

Hona hemen sarreren sailkapena: 

1. Sarrera konikoa edo mazarota (zuzeneko isurbidea) 

2. Alboko sarrera edo estandarra 

3. Haizemaile-itxurako sarrera  

4. Disko-sarrera edo diafragma  

5. Eraztun-sarrera  

6. Erradiala 

7. Tunel-sarrera 

8. Sarrera kapilarra edo pin-pointa 

9. Mihi-sarrera 

10. Mintz-sarrera 

11. Pita beroak 

12. Pita beroko sarrera mailakatua 

13. Sarrera gasarekin 

 

5.7.1. Sarrera konikoa edo mazarota 

Sarrera mota honek oso erresistentzia txikia egiten dio materialaren fluxuari. Material mota 
guztietan erabiltzen da, bereziki materialak oso likatsuak eta tenperaturarekiko sentikorrak 
direnean. Egokia da pareta lodiko piezetarako, pieza handietarako eta erditik injektatutako 
molde bakunetarako. Kalitate handiko emaitzak izaten ditu eta neurriak doituak izaten dira. 
Desabantailarik handiena da sarrera-marka desagerrarazi eta mazarota kentzen duela. 
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5.7.2. Alboko sarrera edo estandarra 

Hau da diseinurik sinpleena eta gehien erabiltzen dena. Mekanizazioa oso erraza izaten 
da, batzuetan fresagailuaren iraganaldi bakar batekin nahikoa izaten da-eta. 

Hauek dira abantailak: 

 Mekanizazioa erraza eta merkea da. 

 Neurriak erraz eta azkar alda daitezke. 

 Erabilera arrunteko materialekin erabil daiteke. 

Hauek dira desabantailak: 

 Betetze-ezaugarri eskasak ditu. 

 Fluxu-lerroak aise sortzen dira. 

 Gainazalak kalitate eskasa izaten du. 

 Txikia izan ohi denez, arazoak izaten dira karga handiko materialekin. 

 Arazoak izaten dira biskositate txikiko eta zuntz luzeko erretxinekin.  

 Tamainaren eta kalitatearen arabera, kasu batzuetan beste eragiketa bat egin 
behar izaten da elikatze-sistema banatzeko.   
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Sarreraren atalak edo sailak 
laukizuzena, erdizirkularra edo 
trapezio-itxurakoa izan behar du. 5º-
ko inklinazio-angelua izan behar du, 
erraz egozteko. Diseinu batzuek 
aukera ematen ddute sarrera eskuz 
egozteko; bestela, ebaketa-
erremintaren bat erabili behar da.  
 

 

 

5.7.3. Haizemaile-itxurako sarrera 

Haizemaile-itxurako sarrera alboko sarreraren aldaera da. Bertan W neurria alboko 
sarrerakoa baino handiagoa izan ohi da, eta ez da W = 3t proportzioa errespetatzen. 
Sarrera mota honek aukera ematen du materiala sarrera zabal eta mehe batetik sartu eta 
modu uniformean betetzeko. Gainera, piezaren kopadura murrizten du eta gainazalaren 
kalitatea hobetzen du. 
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Materiala behar bezala sartzeko, honela diseinatu behar da: 

 
 

5.7.4.  Disko-sarrera edo diafragma 

Diafragma zilindro-forma duten piezetan edo pieza hutsetan erabiltzen da, eta oso egokia 
da zentrokidetasun-tolerantzia txikia duten piezetan eta soldadura-lerrorik gabekoetan. 
Komeni da pausoaren luzera 0,5-1 mm bitartekoa izatea. 

Oro har, pausoa 0,1-0,15 mm artekoa izan ohi da, eta ez da  handitu behar, handituz gero 
arazoak izaten direlako pieza eta sarrera bereizteko.  

 



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

87 
 

Batzuetan, sarrera piezaren barruan jartzen da, sarrera kentzeak  dakartzan kostuak 
murrizteko. Diafragma-itxurako sarrera hau hiru xaflako moldeetan erabiltzen da, eta 
edozein erretxina motak balio du, baita biskositate handikoak ere. 

5.7.5. Eraztun-sarrera 

Pieza zilindrikoetan erabiltzen da, barneko kalitateak kanpokoa baino hobea izan behar 
duenean. Hodia piezaren inguruan mekanizatzen da, eta bertatik materiala inolako trabarik 
gabe jariatzen da, barrunbean sartu arte. Soldadura-lerroa agertzen bada ere, ez da 
antzematen. 

 

Diafragma-sarreretako dimentsioek balio dute eraztun-sarreretarako ere. Pausoak zer 
neurri izan behar dituen zehazteko, kontuan izan behar da pauso txikietan betetzeko 
kontrola galtzen dela, eta handiak garestiagoak izaten direla sarrera kentzeko eragiketak 
direla-eta. Dena dela, edozein erretxina mota erabil daiteke, baita biskositate handikoak 
ere. 
 

5.7.6. Sarrera erradiala 

Sarrera mota hau pieza zilindrikoetan erabiltzen da, disko- nahiz eraztun-sarrera 
erabiltzeak gehiegizko material-kostua eragingo zukeen kasuetan. 

 

 

 

Injekzio-bolumen handiko pieza zilindrikoetan 
erabiltzen da. 

Diseinua egokia bada,  
soldadura-lerroen marka txikiagotu daiteke. 
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Sarrera-kopuruaren arabera, piezak deformatu 
egin daitezke (uzkurduraren ondorioz), irudian 
agertzen den moduan. 
 

 

5.7.7 Tunel-sarrera (plaken arteko igarobidea) 

Sarrera mota honek elikatze-sistema eta pieza era automatikoan bereiz ditzake. Beraz, 
sarrera mota hau erabiltzea komeni da piezen paretek 2 mm bitarteko lodiera dutenean 
edota pieza txikiak direnean.  

Tunel-sarreretan, oso gertu egoten dira elikatze-hodiak eta moldearen barrunbea, sarreran 
bertan desbideratu eta kono-formako zulo batean amaitzen baita; zulo horrek, era berean, 
barrunbea eta elikatze-hodiak lotzen ditu, ertz zorrotz bat sortzen baitu barrunbearen 
alboko pareteko zulo zeiharrak.  

 

 Dimentsioak eta fabrikazio-metodoak: 
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 Tunel-sarrera, zulo kapilarra duena. Tunel-sarrera, kono-enborraren formako 

zuloa duena. 

 

 

 Tamaina dela eta, trinkotze-aldia 
luzeagoa izan daiteke. 

 Zailagoa da sarreraren zuloa haustea 
edo ixtea. 

 Fluxu-lerroak saihesten dira. 
 Erraz mekanizatzen da. 
 Ebakiduraren ertzak gehiago irauten 

du. 

 

Sarrera konikoak tolestu egin behar dira ateratzeko, eta material astunetan arazoak 
sortzen dira. Sarrerako atalak murriztean, tenperatura igo egiten da, eta horrek eragina du 
beroarekiko sentikorrak diren materialetan. Gorabehera horiek aintzat hartu behar  dira, 
mantentze-lan handia dute-eta. 

Honako hauek dira tunel-sarrerako egozte-urratsak:  

 
 

Hona hemen diametroen gutxi gorabeherako neurriak: 

Produktuaren tamaina     Pisua (g)  d (mm)  Atala (mm²)  

Oso txikiak        0-5  0.50    0.19  

Txikiak edo oso txikiak   5-10  0.62    0.31  

Txikiak       10-20    0.70    0.44  

Txikiak eta ertainak    0-40    1.00   0.78  
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Ertainak         40-100  1.25   1.23  

Ertainak eta handiak    100-200  1.50    1.76 

Handiak      200 +    2.00    3.14 
 

Komeni da sarreraren diametroa ahalik eta txikiena izatea, banaketa errazteko eta pieza 
ez deformatzeko. 

L neurriak txikia izan behar du, oro har, 0,5-0,8 mm-koa. Neurria txikitzean sarrera ere 
hautsi egiten da batzuetan, mekanizazioagatik eta injekzio-presioagatik; bereziki, 
materialak oso urratzaileak direnean.   

Material urratzaileak erabiliz gero, ebaketa-ertza kamustu egiten denez, kalitate handiko 
altzairua erabili behar da, esate baterako H13 altzairua, 46-49 HRC gogortasuna duena. 

Tunel-sarreran erraz sortzen dira aire-burbuilak, eta, ondorioz, gainazaleak akatsak eta 
erabiltzeko arazoak sortzen dira. Horregatik, sarrera mota hau erabiltzean haizebideak 
diseinatu behar dira.  

Honako kasu hauetan ez da komeni tunel-sarrera erabiltzerik:  

 Molde berean pieza-familia desberdinak injektatzen direnean. 
 Piezak hodietan geratzea nahi dugunean, ikuskatzeko. 
 Piezak hodiei lotuta geratzea nahi dugunean, erabiltzean banatzeko.  

  

b. Tunel-sarreraren aldaerak 

 Tunel-sarrera kurbatua 

Tunel-sarrera mota hau erabiltzen da agerian dagoen piezaren gainazalean injekzio-
puntua ikusterik ez dagoenean, edo pieza lauak injektatzeko hiru xaflako moldea erabili 
nahi ez denean. Hala ere, baldintza hauek bete behar dira tunel-sarrera kurbatua 
erabiltzeko: 

 Material malguekin ez da erabili behar. 

 Eraikitzea garestia da, txertaketa bereizietan oinarrituta mekanizatu behar delako 
 Piezaren mutur batean bakarrik egin daitekeenez, tunel-sarrera egitea oso ondo 

arrazoitu behar da.  
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Tunel-sarrera kurbatua egozteko urratsak: 
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 Zeharkako tunel-sarrera 

Tunel-sarreraren beste aldaera bat da, agerian dagoen piezaren gainazalean sarrerak 
markarik ez uzteko erabiltzen dena. Tunel-sarrera kurbatua baino errazagoa da erabiltzen, 
baina beste mekanizazio bat behar izaten du sarrerak uzten dituen aztarnak ezabatzeko. 

 

 

5.7.8. Sarrera kapilarra (pin-pointa) 

Sarrera mota hau hiru xaflako barrunbe anitzeko moldeetan erabiltzen da. Sarrera 
barrunbea dagoen tokian egiten da, eta era automatikoan bereizten da zikloak iraun 
bitartean; horretarako, moldeak egozte-xafla eta erauzteko hagaxka izan behar ditu. Ez da 
komeni zuntz luzeko eta jariakortasun txikiko materialekin erabiltzea.  

Sarreraren atala murrizteak materialaren tenperatura igoarazten duenez, ez da erabiltzen 
beroarekiko sentikorrak diren materialekin. Moldeek mantentze-lan handia izan ohi dute.  
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Plastiko arinen diametroa 0,8-2 mm-koa izaten da; astunena, aldiz, 2,5-3 mm-koa. Balio 
horiek gainditzen badira, pieza urratu egiten da erauztean. Dena den, nahiz eta diametroa 
txikitu, material astunak erabiltzen badira, erraz apurtzen da sarrera kapilarra.  

Tunel-sarrerarako adierazitako diametroaren neurriak erabil daitezke sarrera kapilarrean 
ere. 

 

5.7.9. Mihi-sarrera 

Mihiak murrizten ditu sarrera txikiek eragindako tentsioak, kopatzeak eta fluxu-markak. 
Horrez gain, fluxu zurrunbilotsua xaflako fluxu bihurtzen du.  

Mihia kentzea garestia denez, komeni da beste zerbaitetarako erabili daitekeen lekuan 
kokatzea. Asko erabiltzen da dekorazioan, tiraderetan, etxeko tresnetan...  
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5.7.9. Xaflakako sarrera  

Haizemaile-formako sarreraren aldaera da. Pieza lau eta handietan erabiltzen da, 
kopatzeak murrizten direlako. Sarrera honek fluxu-azalera handiagoa sortzen du eta 
denbora gutxiagoan betetzen da. Era berean, gainazalean akatsak eragin ditzaketen fluxu 
handiei galga jartzen die eta ez die barrunbean sartzen uzten.  

Sarrera mota hau ez da erabili behar biskositate txikiko eta zuntz luzeko materialekin. 
Horrez gain, zaila izaten da kentzea eta piezan aztarna handia utz dezake. Horregatik, oso 
garrantzitsua da leku egokian kokatzea.  

 
 

5.7.10. Zuzeneko sarrera, pita beroak 

Teknologia garatzeak, automatizazioak eta produktu batzuekin injekzio-prozesuak 
erabiltzeak isurketa beroa asko hedatu zuen. Isurketa beroa deritzo prozesuak iraun 
bitartean plastikoa urtuta edukitzeari.   
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Pitak diseinatzen dira materiala injekzio-punturaino bero eta degradatu gabe eramateko; 
mazarotarik gabe erabil daitezke, bai molde bakunetan, baita barrunbe anitzeko 
moldeetan ere.  

Oro har, bi konfigurazio mota daude: 

 barnetik berotutako pitak, torpedoak 
 kanpotik berotutako pitak 

Hauxe da eskema orokorra: 

 

 

Barrutik berotutako pita 

Ez dago hedatze termikorik. 

Energia gutxi kontsumitzen du.  

Moldearen tenperaturak ez du eraginik. 

Ez dago zigilatzeko arazorik. 

Ez du presiorik galtzen. 

Edozein materialekin erabil daiteke. 
 

Kanpotik berotutako pita 

Fluxu-atal zehatza du. 

Materialaren bidea oso gutxi murrizten da. 

Kolorea erraz aldatzen da. 

Oso presio gutxi galtzen du. 
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5.7.11. Pita beroko sarrera mailakatua 

Pieza luzeak injektatzeko, injekzio-puntu bat baino gehiago behar izaten da. Horrekin 
soldadura-lerroak agertzen dira eta, hori saihesteko, sarrera mailakatua erabiltzen da. 
Moldeak barrunbe beroko blokea eduki behar du, balbulekin.   
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5.7.12. Sarrera gasarekin 

Gasa injektatuz gero, atal hauek hobetzen dira: 

 Gainazalak kalitate hobea izaten du, hurrupadurak saihesten direlako. 
 Zikloaren denbora murriztu egiten da, eta, ondorioz, produktibitatea hobetu. 
 Deformazio gutxiago gertatzen dira. 
 Piezaren lodieraren araberako materiala erabiltzen da.  
 Ixte-indarra handiagoa izaten da. 

Moldeak gasa injektatzeko orratza behar du:  
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6. Haizebideak 

6.1. Sarrera 

Moldea betetzen denean, sartzen den materialak airea bultzatu behar du barrunbeko 
zulotik kanpora. Aireak irteterik ez badu, barrunbearen punturik altuenetan edo fluxu-
lerroetan konprimituta gelditzen da; horren ondorioz, moldea bete gabe geratzen da, edo, 
bestela, konprimitutako aireak erredurak sortzen ditu piezan (Diesel efektua). 

Gas perfektuaren legea erabiliz (P (presioa)  x V (bolumena) = C (Konstantea)), erraz 
demostra daiteke barrunbean gertatzen den fenomenoa. 

Esate baterako, materiala betetzen hasi baino lehen, V1 = 1000 cm3 bolumena eta p1 = 1 
atm presioa dago barrunbean.  

Materialak, moldean sartzen denean, barrunbea beteko du, eta, bertan dagoen aireak 
irteterik ez badu, barrunbearen bazter batean konprimituko da. Konprimitutakoan, airearen 
bolumena V2 = 1 cm3 bada, lehen aipatutako P x V = k adierazpena aintzat hartuta, presioa 
honako hau izango da: p2 = 100 atm. 

 

Presioa igotzeak materialarekiko erresistentzia eragingo du, eta, horren ondorioz, pieza ez 
da materialez beteko; hori agerikoa izango da bereziki nerbio eta ertz modukoetan. 

Horretaz gain, presioa igotzeak bortizki igotzen du airearen tenperatura, eta tenperatura 
horrek erre egin dezake materiala; izan ere, erredurak erraz ikusten dira, beltzuneak 
agertzen direlako erretako gune horietan. 

 

6.2. Haizebideen kokapena 

Partizio-planoaren zirrikituak nahiko handiak ez direnean eta aireak alde egiterik ez 
duenean, juntura-gainazalak murriztu edo partizio-planoan 1 mm-tik 3 mm-ra arteko 
hoditxoak mekanizatu behar dira. 

Haizebidea leku egokian kokatuta ez dagoenean, materialak haizebidea itxi dezake airea 
atera baino lehen. 

Oro har, haizebideak injekzio-sarreratik ahalik eta urrutien jar daitezke, hau da, zenbait 
fluxu-bide elkartzen diren gune horietan. 
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Airea ondo ateratzen baldin bada, fluxuen konbergentzietan hobeto soldatzen da, eta, 
beraz, piezek akabera nahiz ezaugarri mekaniko hobeak izaten dituzte. 

  

6.2.1. Diseinua 

Airea harrapatuta ez gelditzeko, moldearen banaketa-planoan arteka batzuk mekanizatzen 
dira, 6.2.2. irudian ikusten den moduan. 

 

6.2.2. Neurriak 

Haizebideen neurriak materialen jariakortasunaren araberakoak izaten dira, eta 
mekanizatu behar dira airea pasatzeko moduan, baina materiala ez pasatzeko moduan. 

Taula. Hona hemen hainbat polimerotarako gomendatutako sakonerak: 

  

Materiala                 Gehienez gomendatutako sakonera 

Nylon 6,6-a                       0,01-0,015 mm 

Azetalak                           0,015-0,02 mm 

Polietilenoa (HD)              0,015-0,02 mm 

Polipropilenoa                0,018-0.025 mm 

Poliestirenoa                0,042-0,06 mm 

ABSa                             0,042-0,06 mm 

Akrilikoak                            0,06-0,078 mm 

Polikarbonatoak             0,06-0,078 mm 
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6.3. Gasak ateratzeko konponbideak 

Gehienetan, ez da haizebide berezirik behar izaten materialek eurek sortzen dituzten 
gasetarako; izan ere, partizio-planotik ateratzeko aukera izaten dute. 

Hala ere, hori gertatzen ez bada edo horretarako berme nahikorik ez badago, neurri 
bereziak hartu behar dira gasak kanporatzeko. 

  

6.3.1. Injekzio-sarreraren kokapena aldatzea 

Injekzio-sarreraren kokapenak baldintzatu egiten du betetzeko prozedura. Sarreraren 
kokapenak bidea eman behar du airea eta gasak moldearen partizio-planorantz jotzeko. 

  

6.3.2. Moldea zatika eraikitzea 

Moldea zatika eraikiz gero, errazago irteten dira gasak, moldean beste modu bateko 
banaketa egiten delako. Dena den, banaketa hori erabat doitua izaten da, baina lan 
nekeza izaten denez, ez da soluziorik onena, baina bai beharrezkoa nerbio sakonak 
erabat bete daitezen. 
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6.3.3. Egozkailu  gehigarria 

Airea harrapatuta gelditzen den guneetan, egozkailu bat jar daiteke; era horretan, airea 
bertatik kanporatuko da, egozkailuaren eta haren zuloaren artean gelditzen den jokotik, 
alegia.  

 

 

6.3.4. Sinterizatutako materialak sartzea 

Piezaren barruan airea harrapatuta gelditzen denean, sinterizatutako materiala jar daiteke 
moldean, aireak irteteko aukera izateko. Sinterizatutako materialek, porotsuak direnez, 
airea ateratzen uzten dute. 
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7. Isurketa beroa 

7.1. Sarrera 

Isurketa beroko moldea injekzio-sistemaren hedapentzat har daiteke. Molde hauetan, 
hodietako materiala tenperatura jakin batean eramaten da injekzio-sarreraraino. Barrunbe 
beroko lan-tenperatura sistema arruntean erabiltzen denaren berdintsua da. 

 

7.2. Isurketa beroko sistemaren abantailak 

Isurketa beroko sistemaren abantaila nagusiak honako hauek dira: 

 Zikloaren denbora murrizten da. Ziklo azkarragoak egin daitezke; izan ere, osagaia 
baino ez da solidotzen, eta hodiak moldearen goialdean urtuta egoten dira. 

 Material gutxiago behar izaten da. Ia ez dago birziklatzeko beharrik. 
 Isuri bitartean, presio gutxiago galtzen da. 
 Proiekzio-eremua txikiagoa denez, ixte-presioa ere txikiagoa izaten da. 
 Eragiketaren ondorengo kostuak txikiagoak dira, injekzio-puntua kasik ez baita 

ikusten. 
 Injekzio-puntua goialdean egin daiteke. 
 Barrunbeak nola betetzen diren kontrolatu daiteke, baita bete bitarteko 

materialaren fluxua ere. 
 Moldearen gune jakin baten tenperatura kontrola daiteke. 
 Injekzio-marka txikia edo markarik ez egotea lor daiteke. 

Isurketa beroko sistemaren abantailak agerikoak dira; hala ere, baditu mugak. Muga 
horien artean, honako hauek: 

 Hasieran zailtasun gehiago egoten dira. 
 Materialaren degradazio termikoa gerta daiteke. Iraunkortasuna. 
 Prozesuan etengabeko kolore-aldaketak egin behar badira, arazoak izan daitezke. 
 Prezioa garestia izaten da. 
 Tenperatura mantentzeko tresnak garestiak dira. 
 Moldearen mantentze-lanak handiak dira. 
 Moldea abian jartzea zailagoa da, eta abian jartzeko denbora luzeagoa behar 

izaten da. 

Molde hauek kostu txikiko eta tirada handiko kasuetarako  dira egokiak. 

  

7.3. Isurketa beroko sistemak 

Oro har, isurketa beroko sistemak bi talde hauetan sailka daitezke: 

1. taldea: banaketa-blokea kanpotik berotuta 
2. taldea: banaketa-blokea barrutik berotuta 

Egungo joera da banakako sistemak fabrikatzea, hainbat diseinu oso gutxitan izan 
baitaitezke bateragarriak, neurriengatik, barrunbeen kokapenarengatik, kontrol-
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puntuengatik eta abarrengatik. Dena dela, erabileraren arabera, normalizatutako hainbat 
barrunbe ere badago. 

 

7.3.1. Banaketa-blokea kanpotik berotuta 

7.3.1. irudian kanpotik berotutako bloke-eredu bat agertzen da. Diseinuan honako hauek 
ageri dira: 

- Barrunbearen goialdean dagoen banaketa-blokeari (8) elikatze-hodiak mekanizatu 
zaizkio. 

- Birbideratzeko tapoiek (12) elikatze-hodiak bazterretan mugatzen dituzte, nahi den 
mugaraino. Diseinatzean, gogoan izan behar da tapoiaren bazterrean ahalik eta material 
gutxiena geratu behar dela bilduta. Izan ere, denboraren poderioz, tapoian bildutako 
materiala degradatu egiten da eta barrunbeetan sartzen da; injekzio-puntua itxi ere egin 
daiteke. 

- Banatzailean, beroa tutu-erako erresistentzien (22) bidez aplikatzen da, eta horiek 
zurrunak edo malguak dira, fabrikatzailearen arabera. Horien formak eta kokapenak behar 
bezalakoak izan abehar dute, blokean tenperatura-maila egokia lortzeko eta modu 
homogeneoan banatzeko. 

 

- Blokearen eta moldearen gainerako atalen arteko oreka termikoa mantentzeko asmoz, 
aire-ganbera bat sortu behar da. Ganbera horrek, gutxi gorabehera, 6 mm izan behar ditu. 
Molde hauetan, neurri hori nahikoa da erabiltzen diren tenperaturetarako. Ganbera 
sortzeko, ixte-zirrindolak (10, 11) jartzen dira blokearen inguruan. 

- Bloke beroaren tenperatura moldearen xaflakoa baino handiagoa denez gero, oso 
inportantea da kontuan hartzea banatzailean gertatzen diren dilatazioak. Hori dela eta, 
injekzio-pitak ez dira egoten banatzaileari zurrun lotuta; presio-zigilua erabiltzen da, 
banatzaileari zabaltzen eta fluxu-hodiekin lerrokatzen uzten diona. Horregatik, torpedoaren 
berogailuak piztu baino lehenago, isurketa beroko molde batekin lanean hastean, 
banatzailea tenperatura egokian jarri behar da. Moldekatze-sistema osoa prozesu-
tenperaturara iritsi artean ez da hasten moldekatze-prozesua; horrela, plastiko urtuak ez 
du ihes egingo. 
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- Banatzailea moldearen erdian egon ohi da, eta, horretarako, larakoak (20,21) jartzen 
dira. Injekzio-pitak, oro har, barrunbe berotik bereizita daude, tarteko xafla batek edo 
euste-uztai batek helduta. 

- Bloke banatzailea injekzio-tenperaturaraino berotzen da. Berorik ez galtzeko, xafla 
isolatzaileak (5) jartzen dira eta eutsi egiten zaio erabilera-tenperaturari. 

Hona hemen 7.3.1. irudia: 

 

1. Barrunbearen xafla 
2. Banatzailearen xafla 
3. Xafla euslea 
4. Makinari eusteko xafla 
5. Isolatzailea 
6. Uztai zentratzailea 
7. Goiko tapa 
8. Blokea/Banatzaile beroa 
9. Tapa islatzailea 
10-11. Zirrindolak, bereizgailuak 
12. Desbideratze-tapoiak 
13. Uztaia 
14. Zorroa / Pita 
15. Iragazkia 

16. Isurbide-zorroaren berogailua 
17. Torlojua / zirrindola 
18. Biratzearen aurkako torlojua 
19. Tapoi hariztatua 
20-21. Larakoak 
22. Tutu-erako erresistentziak. Erresistentzia 
handikoak 
23. Pare termoelektrikoak (Termopareak) 
24. Konektorea 
25. Injekzio-pita beroa 
26. Estankotasun-uztaia 
27. Barrunbe-txertoa 
28. Toru-formako estankotasun- eta hozte-uztaia 

 Honako hauek dira kanpotik berotutako banaketa-blokearen abantailak eta desabantailak: 

ABANTAILAK 

 Atal guztietan materiala ondo urtuta dagoenez gero, barrunbearen sarreran presioa 
ondo transmititzen da. 

 Hodien atala txikia denez gero, materiala blokearen barruan denbora laburrean 
egoten da; ondorioz, polimeroa gutxi degradatzen da. 
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 Fluxuaren atala definituta dago. 
 Presio gutxi galtzen da, eta emaria sistema hotzetan baino handiagoa da. 
 Material termoplastiko gehienekin erabil daiteke. 
 Koloreak aldatzea erraza izaten da. 

DESABANTAILAK 

 Zirrindoletatik materialak ihes egiten duenez, sarri aldatu behar izaten dira.  
 Erabili aurretik, derrigorrean berotu behar da. Blokea ondo itxiko bada, gutxienez 

45 minutu berotu behar da. 
 Banakako injekzio-marken kontrola mugatua da, beroa bloke osoan banatuta 

baitago. 
 Energia asko behar da lan-tenperatura konstanteari eusteko. 

Irudi honetan banaketa-bloke bat ageri da. Banaketa-bloke hau kanpotik berotu da, 
torpedodun pita beroarekin. EWIKON enpresaren eredua da. 

 

  

7.3.2. Barrutik berotutako kanalak dituen banaketa-blokea 

Banaketa-bloke honetan materiala zuzenean berotzen da, blokean aurretik 
mekanizatutako zulo batzuetan sartzen diren altzairuzko tutuen (erresistentzia 
termikodunak) bidez. Materiala blokean sartzean, altzairuzko tutua inguratzen du eta 
plastiko-egoeran mantentzen da; era berean, moldea ukitzen duen materiala solidotu 
egiten da eta moldea isolatzen du. 

Banaketa-bloke hau 40-80 ºC-ko tenperaturara iristen da, eta, horregatik, sistema honi 
banaketa-bloke hotza esaten zaio. 
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Hau da eskema orokorra: 

 

 

ABANTAILAK 

 Zuzenean berotzen da. 
 Ez du zigilatze-arazorik. 
 Ez dago dilatazio termikorik. 
 Energia gutxi kontsumitzen du. 
 Moldearen tenperaturak ez du eraginik. 
 Tenperatura zehatz kontrolatzen da, eta laburra izaten da erreakzio-denbora. 
 Erraz eta seguru muntatzen da. 

DESABANTAILAK 

 Ez da erabili behar kolorea maiz aldatu behar denean. 
 Ez da erabili behar material teknikoak erabili behar direnean. 
 Ez da erabili behar fabrikatu behar diren piezek injekzio-emari handia behar 

dutenean. 

 

7.4. Banaketa-blokeak konfiguratzea 

Bloke-fabrikatzaileek hainbat aukera eskaintzen dituzte aplikazio bakoitzerako. Beraz, 
barrunbe-kopuruaren eta -antolamenduaren arabera, hainbat aukera daude: 
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Eskabide bidezko hainbat forma: 

 

Modu orekatuan betetzeko EWIKON enpresak sortutako sistema: 
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7.5. Tenperatura-kontrolagailuak 

Baliatzen diren tenperaturaren aplikazio- eta kontrol-sistemak nolakoak, halako banaketa-
kontrolen kalitatea eta eraginkortasuna lortuko da. 

Kontrol digitala duten sistemek hainbat gunetako tenperatura monitorizatzen dute aldi 
berean. 

 

  

7.6. Isurketa beroko sistema bat diseinatzeko gida 

1. Piezaren pisua eta erabili beharreko material mota balioetsi behar da. 
2. Sarrera mota eta haren kokapena hautatu behar dira. 
3. Faktore hauen arabera hautatu behar da beharreko pita mota: 

1. Sarreraren estetika 
2. Koloreak aldatu behar diren ala ez 
3. Piezaren atalen lodierak 
4. Material mota 
5. Material urratzailea erabiliko den ala ez 

4. Pieza-kopurua eta horien bolumena hautatu behar dira. 
5. Blokearen banaketa zehaztu behar da: simetrikoa, modu orekatuan betetzen dena 

eta abar. 
6. Bloke banatzailearen faktore guztiak hartu behar dira aintzat: 

a.    Materialaren hasierako masa 

b.    Berotze mota 

c.    Pare termoelektrikoak 

d.    Konexio-sistema 

e.    Bero-potentzia 

f.     … 

7. Fabrikatzailea hautatu behar da. 
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7.7. Hodi auto-isolatzaileak 

Hodi beroko sistemarik sinpleena da hodi auto-isolatzaileak dituena. Diseinu hau baliatzen 
da isolatzaile onak diren eta bero espezifiko handia duten polimeroekin.  

Polimeroa, hasiera batean, hodietan injektatzen da eta geruza fin bat osatzen du 
moldearen hoztutako paretetan. Geruza fin horrek bero-isolatzailearen lana egiten du, 
hodiaren barrenetik doan materialaren fluxuaren nukleoa urtuta gordetzeko; horrela, 
barrunbea betetzen jarraituko du. Geruza horren lodiera plateren tenperaturaren, 
polimeroaren tenperaturaren, sistemaren luzeraren eta injekzio-zikloaren araberakoa da. 

Komeni da urtutako materialaren bolumena injektatu behar den materialarena baino 
txikiagoa izatea, materiala berritu dadin. 

 

Hodi auto-isolatzaileak fabrikatzeko moldea bi zatitan egiten da, eta hodiek 25-35 mm lodi 
izan behar dute. 

Bestalde, xafla isolatzailea jarri behar da, barrunbean, bereziki; era horretan, moldea 
makinaren plateretatik bereizten da. 

Hauek dira hodi auto-isolatzaileak dituen sistemaren abantailak eta desabantailak: 

ABANTAILAK 

 Degradatutako materiala egonez gero, errazagoa da sistema garbitzea edo 
materialak aldatzea. Horretaz gain, garbiketa-lana makinan bertan egin daiteke. 

 Makina abian jartzeko, beste sistema batzuek baino denbora gutxiago behar du. 
 Errazagoa eta merkeagoa da moldea diseinatzea eta eraikitzea. 

DESABANTAILAK 

 Prozesuan zehar, sistema solidotu daiteke, eta solidotze horrek ekoizpena gelditu. 
 Injekzio-puntua itxi daiteke. Arazo hau maiz gertatzen da, eta konponbidea da 

zunda bero-emaile bat sartzea. Horrek garestitu egiten du sistema, baina 
eraginkorrago bihurtu ere bai. 

 Betetzeko sisteman, presioa asko jaits daiteke. Hodiak lodiak direnez, presioa asko 
jaisten dute; izan ere, hodietan material asko kabitzen da eta material gehiena 
erraz konprimitzen da. 
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Sistema hau eraginkorra izateko, aukera bat baino gehiago izan behar du. Honako irudi 
honetan agertzen dena horren adibidea da: erresistentziak jarri dira pitan, injekzio-puntua 
ez ixteko. 
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8. Hozte- eta berotze-sistemak 

Injekzio-prozesuan, garrantzitsua da moldearen tenperatura kontrolatzea, hau da,  hozten 
edo berotzen den (eskakizun teknikoetan zein ekoizpenezkoetan). Plastiko-erretxina jakin 
batzuk behar bezala ekoizteko, derrigorrezkoa da moldea temperatura egokian jartzea: 
hoztea edo  berotzea, kasuaren arabera. Kasu gehienetan, hoztu egin behar izaten da 
moldea. 

 

8.1. Zergatik hoztu behar dira injekzio-moldeak? 

Oro har, urtuta daudela ematen zaie polimeroei hasierako forma. Betetze-lana egiteko, 
presio eta abiadura handian sartzen da masa moldean. Materiala moldearen formara 
egokitzen da, eta berehala galdu behar du beroa, piezak nahikoa zurruntasun lortu eta  
moldetik arazorik gabe atera ahal izateko (inolako deformaziorik jasan gabe, alegia).  

Egozpen-tenperatura lortzeko behar den denbora-tarteari hozte-denbora esaten zaio eta, 
nagusiki, honako faktore hauen menpe dago: 

 Piezaren lodiera 

 Materialaren difusio termikoa 

 Moldearen materialen eroankortasun termikoa 

 Moldearen tenperaturaren kontrol-sistema 

 Hozte-hodien kokapena 

 Hozgarri-fluxuaren eraginkortasuna 

Irudian molde baten ohiko ebakidura ikusten da. Hozte-hodiak barrunbean (finkoa) eta 
nukleoan (mugikorra) mekanizatu dira, hozgarria higitzeko.  
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Injekzio-zikloaren aldi guztiak kontuan hartuta, hozte-aldia da aldirik luzeena; askotan, 
ziklo osoaren % 80 izatera irits daiteke. Hozte-denbora lehen mailako faktore ekonomikoa 
da plastikoen fabrikazioan. 

  
 

 

Moldea hozteko prozesuan honako faktore hauek dute eragina: 

 Hozgarriaren tenperatura-igoerak sarreratik irteerara bitartean 

 Hozgarriaren emaria sarreratik irteerara bitartean 

 Hozgarriaren konposizio kimikoa 

 Moldea osatzen duten materialen eroankortasun termikoa 

 Injekzio-sistema (hotza ala beroa) 

 Hozte-hodien tamaina 

 Moldekatutako produktuekin kontaktuan dauden piezen banaketa 

 Elikatze- eta itzulera-lerroen kopurua 

 

8.2. Moldearen tenperatura-balantzea 

Injekzio-moldea beroaren transferentzia-makina handi eta konplexua da. Urtutako 
plastikoa moldearen barrunbean injektatzen da presio eta tenperatura handian. Barrunbea 
erabat beteta eta trinkotuta dagoenean, tenperatura jaitsi egin behar da, piezak 
barrunbearen formari eusteko adinako zurruntasuna izan arte.  



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

114 
 

Hoztea betetze-aldian hasten da, nahiz eta bero gehiena handik aurrera erauzten den. 

Plastikoa zein familiakoa den, tenperatura batean ala bestean injektatuko da.  

Honako taula honetan zehazten dira plastiko-familia bakoitzaren injekzio-tenperatura eta 
moldearen tenperatura: 

Materiala          Injekzio-tenperatura (ºC)  Moldearen tenperatura (ºC) 

Polietilenoa (PE)     170-320        0-70  

Poliestirenoa (PS)     200-250        0-60  

Poliamida (Nylona)     240-320      40-120  

Polikarbonatoa (PC)     280-310      85-140  

Poliazetala (Delrin)     180-320      70-130  

Polipropilenoa (PP)     180-280        0-80  

ABSa       180-240     50-120 
 

Oro har, moldeen tenperatura altuek honako hauek eragiten dituzte: 

 Gainazal onak (distira) 

 Jariakortasun ona 

 Orientazio-maila txikia eta berezko tentsio gutxi 

 Berezko tentsioaren ondoriozko pitzadura gutxi 

 Moldekatzearen ondorengo uzkurdura txikiak 

 Hozte-denbora luzeak 

Eta tenperatura baxuek, berriz, honako beste hauek eragiten dituzte: 

 Distirarik gabeko piezak 

 Pieza hauskorrak 

 Ziklo motzak 
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Tenperatura aldatu egiten da injekzio-zikloan zehar, eta hozte-sistemak tenperatura-
aldaketa horietan eragiten du: tenperatura azkarrago jaisten da desmoldekatzearen 
ostean.  

 

Moldearen tenperatura aldaketarik gabe mantentzean dago, neurri handi  batean, 
moldekatutako piezaren kalitatea, tenperatura-aldaketek piezaren kalitateari eta 
produkzioari eragiten baitiete honako alderdi hauetan: 

 Egonkortasun dimentsionala 

 Barne-tentsioak 

 Uzkurtze uniformeak 

 Gainazalaren kalitatea 

 Piezaren atal guztiek ezaugarri mekaniko egokiak hartzea 

 Piezaren kostuak murriztea 

Plastifikazioan, plastikoari emandako beroa kendu egin behar zaio moldearen barruan. 
Moldea zikloan hoztuz lortzen da hori. 

Kontuan izan behar da ziklo osoan kentzen dela beroa, ez hozte-denboran soilik.  

Ziklo motzetan ez da izaten beroa kentzeko astirik; ondorioz, moldea berotu egiten da eta 
pieza akastunak ekoizten dira. Ziklo luzeetan, berriz, moldea gehiegi hozten da eta hozte-
denbora murriztu behar da. 
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8.2.1. Moldearen tenperatura-kontrola 

 

Beroa energia mota bat da; beraz, fisikaren legeak jarraitzen ditu. Lehenengo legeak dio 
soilik beroa transferi daitekeela eta hotza ezin dela transferitu. Beroa erradiazioz, 
konbekzioz eta eroapenez transferi daiteke.  

Eroapena da transferentzia-bide nagusia, eta moldea ukitzen duen plastikoak eragiten du: 
tenperatura altuan dagoen gorputzetik tenperatura baxuan dagoen gorputzera pasatzen 
da beroa. Transferentzia-abiaduran, tenperaturen arteko aldeak eragin handiagoa du 
metatutako beroak baino.  

Erradiazioa eta konbekzioa oso txikiak dira moldeetan, eta horrexegatik, askotan, ez dira 
kontuan hartzen. Erradiazioz, bero pixka bat galtzen da plastikoa makinaren plateretara 
hedatutakoan, eta beste pixka bat transferitzen zaio moldearen oinaren inguruko aireari. 
Konbekzioa inguru batek beroa leku batetik bestera garraiatzeko duen ahalmena da. 

Honako hauek dira moldearen bero-fluxuen oinarrizko printzipioak: 

 Moldean, beroa eroapen bidez transferitzen da. 

 Moldean, hutsala da erradiazio eta konbekzio bidezko bero-transmisioa. 
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 Beroa tenperatura altuko guneetatik tenperatura baxuko guneetara transferitzen 
da. 

 Tenperaturen arteko aldeak erregulatzen du bero-emariaren fluxua, ez metatutako 
beroak. 

 Hasieran, plastikozko piezatik moldearen paretetara transmititzen da beroa; gero, 
moldearen materialetatik hozte-hodietara eta, bukatzeko, hodietatik likido 
hozgarrira.  

 Beroa ondo transferitzeko, likido hozgarriaren emariak egokia izan behar du.  

Irudian ikusten da nola gertatzen den beroaren zirkulazioa injekzio-molde batean. 

 

 

 

8.3. Sistemen diseinua 

8.3.1. Hozteko beharrak 

Transformazio-baldintza eta propietate termiko oso desberdinak dituzte polimeroek, bero 
espezifikoari dagokionez bereziki. Adibidez, polietilenoaren bero espezifikoa 
poliestirenoarena baino altuagoa da, eta ondorioz, beharrezkoa da hozte-sistemaren 
hozgarri-emaria handitzea polietilenoa erabiltzen dugunean. 

Kalkuluak egin eta hozgarria aukeratutakoan, hozte-hodiak behar bezala kokatu behar dira 
pieza modu eraginkorrean hozteko. 
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Diseinatzaileak piezaren eta moldearen arteko egonkortasun termikoa bilatu behar du, 
tenperatura-aldeek eragina izaten dutelako piezaren kalitatean.  

Oro har, hozte-sistemak lan handiagoa egin behar du piezaren alde beroenean eta 
eragina progresiboki jaitsi piezaren alde hotzenetan. 

Irudian ohiko pieza baten profil termikoa dago: sekzio zirkularra du eta injekzio-puntua 
erdigunean du kokatuta. 

 

Piezaren punturik beroena sarreraren ingurukoa izaten da, eta hotzenak, aldiz, 
ertzetakoak.  

Arau orokorra kontuan hartuz gero, piezaren kopadura eta barne-tentsioa ahalik eta 
txikienak izan daitezen, ahalik eta bero gehien kendu behar da piezaren erdigunetik, eta 
hoztea apurka-apurka jaitsi piezaren ertzetara hurbildu ahala. 

Balantze termiko hori lortzeko, espiral-formako hozte-sistema gehitzen zaio moldeari.  

Hozte-likidoak, hozgarriak, lehenengo eta behin, materialaren sarrera-puntuaren inguruan 
eragiten du; bertan dago hozgarriaren eta piezaren arteko tenperatura-alderik handiena, 
eta, hortaz, bertan barreiatzen da bero gehien. Gero, espiralean mugitzean, hozgarriaren 
tenperatura igotzen doa; hala, materiala hotzago dagoen guneetan tenperatura-gradientea 
txikiagoa da, baita barreiatutako beroa ere. Horrez gain, hozte-sistemaren profilak 
barrunbea behar bezala betetzen laguntzen du; izan ere, moldearen bazterretan du 
eraginik txikiena barrunbearen presioak, eta hozgarriaren eragina ere txikiagoa da bertan. 

Pieza konplexuak direnean, ez da hain erraza piezaren egonkortasun termikoa lortzea.  

Hozte-sistema diseinatzean, honako ezaugarri hauek kontuan hartu behar dira: 

 Injekzio-puntuaren kokapenak garrantzi handia dauka. 
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 Piezen pareten lodiera, zainen arteko lotura-guneak, atalen lotura-guneak… 
balizko puntu berotzat jo behar dira. 

 Egozte- edo kanporatze-sistemaren (egozkailuak) kokapenak piezak behar duen 
hozte-sistema jartzea zailtzen edo galarazten du askotan, banan-banan kanporatu 
beharreko zainak izaten dituztelako pieza askok. Puntu horietan hozte-sistema 
saihestu egiten da eta, ondorioz, ez da behar bezala hozten. Hozte urri horrek 
injekzio-zikloa luzatzea eta piezaren kalitatea murriztea dakar. Egozkailu 
zilindrikoak jartzeak lekua kentzen dio hozte-sistemari eta, horregatik, askotan ez 
da jartzen egozkailu zilindrikorik.  

 Barrunbean eta, bereziki, nukleoetan erantsiak edo txertoak jartzen direnean, 
hozte-sistema itxi egiten da eta, ondorioz, puntu horietan tenperatura igo egiten da. 
Izan ere, sarritan ezin izaten da gune horietan ohiko hozte-sistemarik jarri. 
Aurrerago aztertuko da merkatuan zer konponbide dauden. 

 Zer espazio aske erabil daitekeen aztertu behar da. 

 Kostuari begiratu behar zaio. 

Eta komeni da honako hauek ere zaintzea: 

 Forma sinpleak erabiltzea. 

 Simetria zaintzea. 

 Hozte egonkorra lortzeko behar den zirkuitu-kopurua bermatzea. 

 

8.3.2. Hozte-denboraren kalkulua 

Kalkuluak gutxi gorabeherakoak dira (erroreak izan ditzakete, erabilitako faktore eta 
grafikoen ondorioz); horregatik, aintzat hartu behar dira honako hauek: 

 Hozte-aldi guztian piezaren eta moldearen gainazalak erabateko ukipenean 
daudela kontsideratu behar da. Errealitatean, ostera, materialaren uzkurtzea dela-
eta, ez da ohikoa hori gertatzea termoplastikoen injekzioan. 

 Hozgarria abiadura eta tenperatura konstantean dabilela kontsideratuko da, nahiz 
eta errealitatean bi aldagai horiek aldakorrak izan hozte-zikloan.  

 Moldekatutako pieza homogeneoa da sekzio osoan. Hori ez da gertatzen, ordea, 
honako arrazoi hauengatik: 

 Moldearen gainazal hotza ukitzen duelako. 

 Moldea betetzean polimeroa desegoki orientatzeagatik. 

 Kargak desegoki erantsi eta orientatzeagatik. 

 Piezan hainbat mailatako kristalizazioak agertzeagatik. 

 Piezaren ertzetan galtzen den beroagatik. 
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Printzipioz, ulertu behar dugu tenperatura igotzeko beharrezko bero-kantitateak eta 
plastifikazio-prozesuaren ondoren kanporatu beharrekoak bera izan behar dutela. Hala 
ere, gehienetan piezak nahiko bero kanporatzen dira, eta,  beraz, plastifikazioan 
erantsitako bero apur bat izaten dute une horretan. Edonola ere, ez da hoztu beharrik 
izaten, fabrikako giro-tenperaturan berez kanporatzen baita bero hori. 

Plastiko kristalinoetan (PEa, Nylona, PETa…), kristalak tenperatura konstantean 
desegiten dira; beroa ematen zaienean, materialaren tenperatura ez da igotzen harik eta 
kristal guztiak desegin eta amorfo bihurtu arte. Hori ez da gertatzen plastiko amorfoekin 
(PSa, biniloa, ABSa…), beroa eman ahala haien tenperatura proportzionalki igotzen baita. 
 

8.3.3. Hozgarria 

Moldearen tenperaturak urtu behar den polimeroaren araberakoa izan behar du. Honako 
hozgarri hauek erabiltzen dira moldearen tenperatura egokia lortzeko lan-tenperaturaren 
tartearen arabera: 

Hozgarria   Lan-tenperaturaren tartea (ºC)      

   

Izotz-kontrakoa 

Ura 

Lurruna  

Olioa  

Elektrizitatea 

               -20 - 0 

                  0 - 90 

                90 - 240 

              240 - 350 

              150 - 450 

Hozgarri egokia erabiltzea ezinbestekoa da piezaren hozte-abiadura egokirako. Garestia 
bada ere, hozgarriaren tenperatura mantentzeko sistemak edukitzeak piezen kalitatea 
bermatzen digu, bereziki, ekoizpen handietan. 

Hozgarria, gehienetan, ura izaten da; hori bai, hodietan korrosio-arazorik ez izateko, ur 
hori tratatu egin behar da, karea eta beste ezpurutasun batzuk kentzeko. Bestela, 
ezpurutasun horiek zirkuituaren hormetan metatzen dira, eta moldearen eta hozgarriaren 
arteko bero-transferentzia nabarmen txikiagotzen dute. 

Hozte-tenperatura oso baxua denean edo hozte-sistema giro oso hotzean instalatu behar 
denean, urari izotz-kontrakoa eransten zaio. Hala ere, baldintza normaletan, hozte-ura 
aise mantentzen da 5 ºC-tik gora, eta ez du ezer behar izaten. 

Moldekatze-instalazio gehienak hozgarriz hornitzeko, sistema zentralak edo banakako 
hozkailuak erabiltzen dira. 

 

8.3.4. Moldeak fabrikatzeko materialen eroankortasun termikoa 

Piezen hozte-prozesuan eragin zuzena duenez, material bakoitzaren eroankortasun 
termikoa kontuan hartu behar da moldeak egiteko orduan. 
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Honako taula honetan, erabilitako material batzuen balioak agertzen dira:  

Materiala    Eroankortasun termikoa (W / mK) 

Ni / Cr (molde-altzairuak)    30-60 

Altzairu herdoilgaitza (% Cr 12-8)    18-13 

Aluminioa        197 

Berilioa, kobrea       158 

Brontzea         94 
 

Ohiko akatsa da moldeetan eroankortasun termiko baxuko materialak erabiltzea bero 
espezifiko altuko polimeroekin. 

Eroankortasun termikoa da propietatea material batek beroa (beroa / hotza) zer 
abiaduratan eroaten duen adierazten duena. Balio hori materialen araberakoa da. Pieza 
diseinatzeko, kontuan hartu behar da erabilitako material plastikoaren eroankortasun 
termikoa, baita moldearen materialarena ere.  

Plastikoak, oro har, beroaren eroale txarrak dira; gainera, plastikoen artean alde handiak 
daude. Hala ere, kasu gehienetan alde horiek baztertzekoak izaten dira. 

Moldearen paretak ukitzen dituen plastikoak oso eroankortasun termikoa baxua izan ohi 
du (moldearen materialaren eroankortasun termikoaren aldean); horrek geruza isolatzailea 
osatzea dakar urtutako materialaren eta moldearen pareten artean. Garrantzitsua da 
horretaz jabetzea; izan ere, barrunbeen materialak edo moldearen tenperaturak baino 
eragin handiagoa du hozte-abiaduran. 

8.3.5. Hozte-hodien kokapena 

Hozte-sistemaren parametro nagusien dimentsioak zehazteko kalkuluak eginda, haren 
kokapenak edo moldean duen tokiak zehaztuko du piezan izan dezakeen eraginkortasun 
handiena. 

Irudian ikus daitekeen moduan, erradiala izan ohi da sekzio zirkularra duten hodien 
eragina. 

 

Hodi erradialek eragin simetrikoa dutenez, formula hau erabiltzen da hozte-hodia moldean 
kokatzeko: 



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

122 
 

X = 1,5D eta Y = 3D 

Formula erabilgarria da piezen lodiera (T) hauetarako: 

T = 2 mm => D = 8 mm 

T = 3 mm => D = 10 mm 

T = 4 mm => D = 12 mm 

 
 

Neurri horiek orientagarriak dira eta diseinu bakoitzera egokitu behar dira 

 

Hodien banaketa moldearen gainazalean 
 

 

 

Hozte-hodien kokapena garrantzitsua da eta barautsaren diametroaren araberakoa da. 
Barrunbetik gertu diametro handi bat eginez gero, bi gauza gerta daitezke: lehenengoa, 
tartean gelditzen den moldearen materiala oso fina izatea eta plastikoaren presioak 
deformazioak eragitea; bigarrena, hoditik urruti dauden guneekin alderatuta, oso bizkor 
hoztea hodiaren inguruko plastikoa, eta piezan barne tentsioak eragitea.  
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Metodorik onena simulazio-programa batekin lortzen da. 

Oro har, barrunbearen aldeko hodiak izaten dira diseinatzen errazenak, piezaren 
kanpoaldean lan egiten baita. Horrek espazio handiagoa ematen du, eta behar izanez 
gero, materiala gehitu daiteke. Plastikoa uzkurtu egiten denez, barrunbearen aldeko 
moldearen gainazaletatik aldentzen da, eta, horregatik,  barrunbeak beroaren % 25-40 
besterik ez du kanporatzen. Nukleoa, aldiz, piezaren neurriek zehazten dute eta, gainera, 
egozpen-sistema dakar barruan. Horrek guztiak hodien kokapena zailtzen du eta, 
horregatik, zailagoa da bertan hozte-sistema efizientea diseinatzea.  

 

8.3.6. Elementu lauak hoztea 

Sekzio uniformeko pieza lauetan, bi hozte-sistema erabili ohi dira: seriean konektatutako 
sistema eta paraleloan konektatutakoa. 

Seriean konektatutako sistema                        Paraleloan konektatutako sistema

 
 

 

Serieko hozteak piezaren profila behin eta berriro inguratzen du, eta piezan eragindako 
efektua aldatuz doa hozgarriaren tenperaturak gora egin ahala. Hoztea paralelo egiten 
denean, ordea, hozgarriaren eragina berdintsua da piezaren profil osoan. 
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8.3.7. Espiralezko hoztea 

Oro har, pieza lauetan, sekzio zirkularretan eta injekzio-puntua erdian duten piezetan 
erabiltzen da hodi kiribilak dituen hozte-sistema hau; plateretan, basoetan eta 
diafragmetan, besteak beste. 

Espirala piezaren profilaren arabera mekanizatzen da; hala ere, profil zirkularra eta 
laukizuzena dira erabilienak. 

Hozgarria erdigunetik sartzen da (puntu beroa), piezaren ertzetara higitzen da, eta bertatik 
atera. 
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8.3.8. Txertatutako atal zirkularrak hoztea 

 
 

8.3.9. Nukleoak hoztea 

Hatz-itxurako hoztea 

Diametro txikiko  nukleo luzeak hozteko erabiltzen da; esaterako, tutu-itxurako piezak. 

Muntatzeko, nukleoaren erdian zuloa egiten da eta hatz-itxurako tutua sartzen da, irudian 
ikus daitekeen moduan. 

Hozgarria tutuaren azpitik sartu, hura zeharkatu eta goialdetik ateratzen da. Handik, 
tutuaren eta egindako zuloaren tartetik jaisten da, harik eta irteerarekin topo egin arte. 

Sistema hau egokia da injekzio-sistema nukleoaren kontrako aldean duten piezetan, 
sarrera kapilarretan hozgarriaren ibilbidea bat baitator hozte-zirkuitua eratzeko emandako 
aholkuekin. 
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Hatz-itxurako hoztea paraleloan dauden nukleoetan 

 

Xaflakako hoztea  

Sekzio meheak hozteko erabili ohi da; esaterako, ondoz ondoko zainak.  

Muntatzeko, 90º-ko zulo itsua egiten da hozte-bidean, eta orrizko edo xaflakako pieza 
sartzen da. Xaflaren sekzioa laukizuzena da eta zuloa bi zatitan banatzen du. 

Ponpatik bidalitako hozgarriak xaflarekin talka egiten du eta nukleoaren goialdera igotzen 
da; kontrako aldetik jaisten da eta irteerako zulotik kanporatzen.  

Seriean dauden nukleoak edo piezen xehetasunak hozteko erabiltzen da sistema hau. 
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Xaflakako hoztea, seriean dauden nukleoak hozteko 

 

Espiralezko hoztea 

Espiralezkoa hoztea, pieza lauak hozteko ez ezik, nukleoak hozteko ere erabiltzen da. 
Txertoa mekanizatuz edo elementu komertzialak erabiliz lortzen da.  

Bi espiralezko hozte mota daude: bakuna eta bikoitza. Kiribil bakunak barne zuloa du, 
bertatik hozgarria goialdera igotzeko, eta kanpotik jaisten da kiribilaz baliatuz. Oso 
erabilgarria da paraleloan dauden sistemetan. Kiribil bikoitzak, berriz, hari bikoitza du 
mekanizatuta kanpo-diametroan. Horietako bat hozgarria igoarazteko erabiltzen da, eta 
bestea, jaitsiarazteko; biak goialdean elkartzen dira. Seriean dauden sistemetarako da 
egokia. 
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Kartutxo bero-eroalea 

Presurizatuta dagoen urez edo gasez betetako zilindro huts batez osatuta dago. Bero-
kantitate handia higitzen du tenperaturan alde handirik izan gabe. 

 

 
 

Sistemaren ezaugarriak: 

 Egokia da sekzio oso txikiko nukleo luzeetan.  

 Moldearen ertzetik gertu muntatu daiteke.  

 Moldearen banaketa dela eta, hozgarria pasatzea komeni ez den lekuetan muntatu 
daiteke.  

 Hozgarriaren kontsumoa txikia da. 
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 Hurrupadura-markak murrizten ditu. 

 Mantentze-lanak txikiak dira. 

 

Urraskako hoztea 

Moldeen nukleoak, irristailuak edo irisgarritasun zaila duten guneak hozteko erabiltzen da. 
Hozgarria beheko loturan sartzen da eta nukleoaren erdiraino doa; iturri moduan isurtzen 
da, eta hozte-eremua 360 º-koa da. 

 
 

 

8.4. Hozte-sistemaren mekanizazioa 

 Egin zuloak. 

 Jarri ixte-tapoiak. 

 Gehitu hozgarria bideratzeko tapoiak. 

 Jarri juntura estankoak. 

 Jarri errakoreak edo lokailuak (azkar lotzeko juntadurak edo konexioak). 
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8.5. Moldea berotzea 

Moldean zehar higitzen den likidoaren eginkizuna da bero-transferentziaren abiadura 
kontrolatzea, hots, erretxina plastikoaren hozte-abiadura kontrolatzea. Tenperatura altuak 
kasu hauetan behar izaten dira: hozteak motela izan behar duenean edo erretxinaren 
propietateek hala eskatzen dutenean. Beraz, erretxinaren arabera, berotu edo hoztu behar 
izaten da  moldea.  

Berotzea beharrezkoa izaten da bero-galera handiagoa denean materialak gehitutako 
beroa baino. 
 

Moldearen tenperatura altua  bada, xahutuko den bero-kopurua injektatutako masak 
erantsitakoa baino handiagoa izan daiteke. Kasu horretan, beroa gehitu behar du bero-
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orekatzaile moduan erabiltzen dugun likidoak; hortaz, ez du hoztu behar, berotu baizik. 
Horregatik, ez da egokia hozte-hodi kontzeptua erabiltzea; egokiagoa da moldearen 
girotze-hodi edo tenperatura-leuntze hodi izendapenak baliatzea. 
 

8.5.1. Moldea berotzeko bideak  

Oro har, hiru bide erabiltzen dira moldea berotzeko: ur beroa, lurruna eta olio beroa. 

 

 

8.5.2. Berotze-sistema 

Bero-iturri gisa erabilitako osagaiek eta beroa kontrolatzeko erabilitako elementuek 
osatzen dute.  

Berotze-banda 

 

Berotze-kartutxoak  
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Tenperatura gune zehatzetan igotzeko erabiltzen dira. Hodi beroko moldeetan erabiltzen 
dira. 

 

Termopareak  

Torlojuan, injekzio-pitaren inguruan eta moldearen oinean erabiltzen dira, tenperatura 
neurtzeko. Moldearen tenperaturaren informazioa ematen die berogailuei, hozte-sistemari 
eta kontrolei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xafla isolatzailea 
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Moldearen lan-tenperatura altua denean, xafla isolatzaileak jartzen dira moldearen bero-
galerak saihesteko eta bero-transferentziak eragozteko makinaren mahaiarekin.  
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9. Kanporatzea 

Pieza hoztutakoan, kanporatze-aldia hasten da, moldetik piezak ateratzeko aldia, alegia. 
Horretarako, moldeari kanporatze-sistema bat jartzen zaio.  

Diseinuan, honako sistema hauek erabil daitezke: 

 Kanporatze automatikoa. Oro har, molde guztiek dute kanporatze-sistema bat 
moldearen alderdi mugikorrean. 

Injekzio-makina gehienek kanporatze-sistema mekanikoa dute; kanporatze-
sistema horri indarra transmititzeko, zilindro hidraulikoa (makina hidraulikoetan) 
edo motor elektrikoa (makina elektrikoetan) izaten dute xafla mugikorraren 
atzealdean. Eskuz ezer egin beharrik gabe kanporatzen dira piezak. 

Bi kanporatze-sistema automatiko daude: erorketa askekoa eta kanporatze 
kontrolatukoa. Erorketa askean, kaxa batera edo uhal garraiatzaile batera erortzen 
dira pieza(k), isurketa-hodiak eta mazarota; kanporatze kontrolatuan, aldiz, sistema 
manipulatzaile batek (robota) ateratzen ditu piezak. 

 Kanporatze erdiautomatikoa. Kanporatze-sistemak lana bukatutakoan, langile 
batek kentzen ditu piezak moldetik. 

Sistema automatikoak abantaila hauek ditu: 

 Moldekatze-zikloa konstantea da eta piezen kalitatea uniformea. 

 Segurua denez, istripu gutxiago izaten dira. 

 Ziklo azkarrak egin daitezke (ziklo erdiautomatikoetan langileak mugatzen du 
abiadura). 

Hala ere, badira kanporatze-sistemarik gabeko moldeak: 

 Prototipoen moldeak: kanporatzea eskuz egiten da, gastuak aurreztearren. 

 Pieza handiak eta material hauskorrekoak: kanporatzea langileek edo robotek 
egiten dute, bentosekin edo antzeko tresnekin. 

 

9.1. Kanporatze-sistemaren gutxieneko betebeharrak 

Injekzio-makinek, beren alderdi mugikorretan, sistema bat izaten dute kanporatze-
sistemari laguntzeko. Oinarrizko araua da piezak kanporatze-sistema dagoen moldearen 
alderdian geratu behar duela. Horrez gain, pieza behar bezala kokatu behar da moldearen 
barrunbearen eta nukleoaren artean. Kontrairteerak, nukleoak, zainak eta uzkurduraren 
eragina ere kontuan hartzen dira kanporatze-sistema ondo kokatzeko makinarekiko eta 
moldearekiko, eta bermatzeko pieza kanporatzeko toki egokian geratzen dela. 

Dena den, badira salbuespenak: 

 Gehienetan kanporatze-sistema alderdi mugikorrean, hau da, moldearen nukleoan, 
egoten bada ere, pieza batzuk alderdi finkoan geratzen dira haien diseinua dela 
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eta. Pieza horiei kanporatze-sistema berezia diseinatzen zaie moldearen alderdi 
finkoan.  

 Zoruetarako moldeak 

 

9.2. Kanporatze-sistemak 

9.2.1. Hagaxka zirkularra, mailakatutako hagaxka zirkularra, xafla-hagaxka 

eta tutu-hagaxka 

Hagaxkak zirkularrak hainbat motakoak izaten dira: mailakatutako zirkularrak, xaflaz 
egindakoak eta tutuz egindakoak. Hona hemen irudiak: 

 

Hagaxka zirkularra 

Gehien erabiltzen den sistema da, nahiz eta mugak izan. Merkea da, eskuraerraza eta 
erraz muntatzen da. Proiekzio-gainazal txikia duenez, piezak akatsekin ateratzen dira 
maiz (piezak meheak, material hauskorrekoak edo oso malguak direnean). 

Mailakatutako hagaxka zirkularra 

Hagaxka zirkularrek eragin-puntuan diametro txikiak dituztenean, mailakatutako hagaxkak 
erabiltzen dira sendotzeko. 

Xafla-hagaxka 

Piezaren formak baldintzatzen du zein egozkailu erabili. Konplexua eta garestia da xafla-
hagaxkak moldean doitzea, denbora luzea eta baliabide asko behar izaten direlako.  

Hagaxka zirkularrak erabili beharrean xafla-hagazkak erabiliz gero, ukipen-gainazala 
handitu egiten da zainen behealdean eta piezen atal meheetan eta, ondorioz, zailagoa 
izaten da kanporatzean hagaxka piezan sartzea. Horrek ziklo-denborak laburrarazi 
ditzake. 
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Tutu-hagaxka 

Tutu-hagaxkak erabiltzen dira irtenguneak, enbutizio-zuloak eta antzekoak daudenean. 
Zirkularrak baino garestiagoak dira eta erraz deformatzen dira, tutuaren bi aurpegiek 
(barrukoak eta kanpokoak) lan egiten baitute. 

Aproposak dira berariazko xehetasunak lortzeko: zulo hutsak, osagarri txikiak... 
Kanpoaldean eragiten dutenez, piezak ez dira deformatzen. 
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9.2.2. Eraztun eta xafla egozleak 

Sistema hauek pieza zilindrikoak eta finak ateratzeko erabiltzen dira. Piezaren kanpoalde 
osoan eragiten dute, eta pieza bultzatuz edo arrastaka ateratzen dute. Egoste mota honek 
kalitate oneko piezak egiten ditu eta deformaziorik izanez gero, ia ez da antzematen. 
Sistema honekin egindako moldeak garestiagoak izaten dira, tamaina eta doitzeko 
denbora handitu egiten direlako. 

Sistema hau erabiltzeak garestitu egiten du moldea, tamaina eta doitze-denbora handitzen 
baitira. 
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9.2.3. Balbula egozleak. Airea 

Kanporatze-sistema mekaniko batzuk osatzeko, airezko balbulak erabiltzen dira. 
Horrelako sistemak ohikoak dira pareta meheko piezetan eta polimero bigunez 
egindakoetan. 
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9.3. Kanporatze-sistema taxutzea 
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 Hagaxka egozleak egozkailuei eusteko xaflan jartzen dira, moldean, nukleoa 
dagoen aldean. 

 Gidariaren luzera hagaxkaren diametroaren araberakoa da: 

Hagaxkaren diametroa (d) (mm)   Gidariaren luzera (L) (mm) 

1-3       (8-4) x d 

3-5       (4-3) x d 

5-       (3-2,5) x d 

 Fabrikazio-perdoiak: 

Egozkailuaren diametroa: g6  Txertoaren ahokalekua: H7 

 Doitze irristakorra: H7/g6 

 Gainazal-akabera: Ra 0,8 

Dimentsioak 

Egozkailuen diametroak estandarizatutako tamaina izan behar du, eta ahalik eta 
diametrorik handiena.  

Errazagoa eta merkeagoa da 6 mm baino handiagoak diren diametroak fabrikatzea zulo 
txikiagoak fabrikatzea baino. Hortaz, gutxi ekoizten dira 3 mm-ko diametroa edo txikiagoa 
duten egozkailuak, haien luzera 50 mm baino handiagoa bada, bereziki; izan ere, 
fabrikatzen zailak dira eta mantentze-lan handia eskatzen dute (material urratzaileak oso 
erraz hausten eta higatzen dira. 

Materiala 

Tenplatuak: 1.2510, 1.2516. Haga tenplatua eta arteztua: 60-62HRc  

Nitratatuak: 1.2343, 1.2344, 520 ºC arteko lanetan. 

Haga tenplatua eta arteztua: 65-70HRc  
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     Nukleoa ~ 45HRc 

9.3.1. Egozkailuen kopurua eta kokapena 

Ez dago araurik barrunbearen egozkailuen kopurua zehazteko. Zenbat eta gehiago jarri, 
orduan eta hobeto kanporatzen da, baina behar ez den egozkailu bakoitzak kostua 
handitzen du. Gainera, egozkailu asko jarriz gero, hozte-sistemarako leku gutxiago egoten 
da eta txertoak ahuldu egiten dira. 

Egozkailuak non kokatu erabakitzeko, irizpide hauek hartu behar dira kontuan: 

 Piezaren punturik baxuenean jarri behar dira. 

 Piezaren izkinetan kokatu behar dira. 

 Piezarekiko simetrikoki kokatu behar dira. 

 Zainen elkarguneetan edo zainen eta pareten elkarguneetan jarri behar dira, 
punturik erresistenteenak direlako. 

 Erresistentzia gehien egingo duten guneetatik gertu jarri behar dira. 

 

9.3.2. Erauzte-indarra 

Moldearen diseinatzaileak kontuan hartzen ez duen faktorea izaten da askotan erauzte-
indarra, baina eragin handia izaten du. Gainera, kalkulu konplexuak egin behar izaten dira, 
parametro asko kontuan hartuta. Erauzte-indarra kalkulatzeko, kontuan izan behar dira 
honako faktore hauek: 

 Materialaren uzkurdura 

 Elastikotasunaren modulua 

 Plastikoaren eta nukleoaren txertoaren arteko marruskadura-koefizientea 

 Nukleoaren gainazalaren zimurdura. Oro har, akabera zimurtsuek kanporatze-indar 
handiagoa behar izaten dute (PPak eta PEak, ordea, gainazal zimurtsua behar 
dute kanporatzea egokia izan dadin). 

 Ukipen-azalera 

 Irteera-angelua 
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9.4. Egozte-xafla eta hagaxka egozlea muntatzea 

Desmoldekatzean pieza ez hondatzeko, hagaxka guztiek aldi berean egin behar dute lan. 
Horretarako, hagaxka edo egozkailu guztiek xafla berean kokatuta egon behar dute eta 
aldi berean mugitu. 

Egozkailuei eusteko xaflaren eta egozkailuak bermatzeko xaflaren artean muntatzen dira 
hagaxkak. Egozkailuak bermatzeko xaflak makinarekin konektatzen du kanporatze-
sistema, muga-hagaxkaren bitartez. 

Halaber, mugagailuek kanporatze-sistemaren ibilbidea mugatu eta xafla egozleak ondo 
kokatuta daudela bermatzen dute, egozkailuei eusteko xaflaren eta egozkailuak 
bermatzeko xaflaren artean zikinkeria egon arren.  

Forma duten egozkailuei biraketaren aurkako sistema jarri behar zaie, nukleoaren txertoan 
ondo finkatzeko. 
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9.4.1. Egozte-sistema gidatzea 

Egozte-sistemari sistema gidaria jarri behar zaio, xafla egozleek hagaxkei ez diezaieten 
eragin alboko indarrik. 

 

9.5. Itzulera-egozkailuak 

Moldea ixtean egozte-sistemaren piezek atzera egiten dutela ziurtatu behar da. Bestela, 
kaltetu egin daitezke egozte-sistema bera edo egozte-sistema daraman moldearen erdia, 
barrunbearen alderdia. Kalte horiek saihesteko, hainbat konponbide dago, baina ohikoena 
itzulera-egozkailuak jartzea izaten da. 

Hagaxka egozleak bezala, itzulera-egozkailuak ere egozkailuei eusteko xaflan muntatzen 
dira, eta eragina izaten dute ixte-lerroan. Ixtean, barrunbearen alderdiak abiarazten ditu 
itzulera-egozkailuak, harik eta bukaerako kokapenean jarri arte. 

 

 

Laukizuzen formako moldeetan, lau itzulera-egozkailu jartzen dira, eta molde zirkularretan 
hiru, 120 º-an. 
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Itzulera-egozkailuak nitruratu edo epeldu egiten dira. Aholkatzen den gutxieneko 
diametroa 12 mm-koa da; molde handietarako, aldiz, 16-20 mm-koa. 
 

9.6. Eragintza-bideak 

Xafla egozleari mekanikoki edo hidraulikoki eragiten zaio. Molde txikien eragintza-sistema 
mekanikoa izaten da, eta injekzio-makinaren irekitze-sistemarekin batera jartzen da abian. 
Torloju egozleak mugagailuarekin talka egiten du eta, bat-batean, pieza askatzen du; 
egozkailuek pieza banaketa-planorantz bultzatzen dute eta erori egiten da bere kabuz.  

Egozte-sistemarik sinpleena da hori. Hala ere, ezin da erabili pieza handiekin eta 
delikatuekin; kasu horietan, xafla egozleen eragiketa hidraulikoa izaten da. Sistema 
hidraulikoen mugimendua leuna izaten da, astindurik gabea, eta nahi denean eragin 
daiteke. 
 

9.7. Eusteko zutabeak 

Egozte-sistema ezartzeko espazioa behar denez, ahuldu egiten da moldearen erdigunea. 
Horrelakoetan, paraleloan jarritako euskarria izaten da nukleo-xaflaren makurdura-
esfortzuari eusteko euskarria; izan ere, injekzio-presioak tolestu egiten ditu nukleo-xaflak.  

Molde txiki eta ertainetan makurdura-esfortzua ez da handia izaten, eta nukleoaren xaflak 
eragiten duen erresistentzia nahikoa izaten da deformazioa eragozteko. Alabaina, molde 
handietan eta lodiera txikiko nukleoetan zutabe eusleak jarri behar izaten dira. Zutabe 
horiei sufridera esaten zaie. Nukleoaren xaflak jasandako deformaziorik txikienak ere 
banaketa-lerroa irekiaraziko luke, eta, ondorioz, materiala atera eta bizarrak sortuko 
lirateke. Sufriderak garrantzitsuak dira, beraz. 
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Sufrideren kokapenak honako baldintza hauek bete behar ditu: 

 Egozte-prozesuan ez eragitea. 

 Zentratzeko uztaiaren parean ez egotea, uztaiaren lana ez eragozteko. 

 Beheko xaflari torlojuz lotzea. 

 

 

9.8. Kanporatze-sistema 

9.8.1. Bi urratseko kanporatzea 

Injekzio bidez moldekatutako piezak 2 urratsetan kanporatu ohi dira eta eragingailu 
bereziak erabiltzen dira eragiketak egin eta mugimenduak kontrolatzeko: 

1. urratsa: Pieza nukleotik bereizi. 

2. urratsa: Pieza tutuzko egozkailu bidez kanporatu. 
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Kontrairteerak dituzten piezak desmoldekatzeko aukera ematen du sistema honek. 

1. urratsa: Arra aurreratu piezaren kanpoaldea askatzeko. 

2. urratsa: Arraren pieza bereizi. 
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Horrelako kasuetan, piezek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 

 Kontrairteera eragiten duen xehetasuna oso sakona ez izatea. 

 Atal-aldaketa gozoa izatea. 

 Piezak material malgukoa izatea. 
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9.8.2. Elementu higigarriak erabiliz egoztea 

Elementu higigarriak dira xafla egozleetan barne-kontrairteerak kentzeko muntatzen diren 
elementu zirkular edo laukizuzenak. Hona hemen zenbait adibide: 
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Egozte-ibilbidearekin batera funtzionatzen du, egozkailu arruntek bezala, baina muntaketa 
makurra denez, desplazamendua bi mugimendu ortogonaletan banatzen da, horizontala 
eta bertikala. Kanporatze-xaflen muntaketak askea izan behar du, xaflak alboetara mugitu 
ahal izateko. 

 

Egozte-prozesuan, elementu higigarria aurrera eta alboetara mugitzen da; egozkailua, 
aldiz, zuzen mugitzen da. Koxkak sortzen dira eta, alboko mugimenduak trabatzen 
dituzten arren, elementu higigarriek aurrera egiteko modukoak izan behar dute. Pieza 
nukleoan trabatuta gera ez dadin, batzuetan, egozkailu zirkularrak aurreratuta jarraitu 
behar izaten du. Horri kanporatze-aldi bikoitza esaten zaio. 
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Diseinuari dagokionez, kontuan izan behar da piezaren barruko espazioak berebiziko 
garrantzia duela; izan ere, irudian ikusten den moduan, gerta daiteke mugimendua 
eragozten duten elementuak egotea. 
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9.8.3. Kontrairteerak desmoldekatzea ezkutuko arren bidez 

Barne-kontrairteeretarako beste aukera bat dira ezkutuko arrak. Sistema honetan 
moldearen zati batek atzera egin eta tartea sortzen du, segmentuek atzera egin eta pieza 
erraz kanporatu ahal izateko. Barne-harrapaketa txikietarako irtenbide ona da, moldean 
leku gutxi behar izaten dutelako. 

Irudian, hariztatutako tapa egiteko moldea dago. Haria ez da osoa, CC izendatutako 
gunea haririk gabeko gunea baita. Horrez gain, irudian oinarrizko hiru mugimendu daude. 
Hala ere, multzo osoak 4-5 mugimendu edo gehiago ere egin ditzake. 
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Kontrairteerak desmoldekatzea ezkutuko arren sistema, zenbait kasutan, harizko sistema 
baino errazagoa izan daiteke. Hala ere, baditu zenbait desabantaila, honako hauek kasu: 

 Nukleoak lotura konplexua du. 

 Zaila da osagaiei eragitea. 

 Bizarrak erraz agertzen dira.  

 Mantentze-lanak garestiak dira. 

 Zaila da behar bezala hoztea. 

 Moldeak kostu oso handia du. 

 Zikloak motelak dira. 
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9.9. Egozte-sistema hautatzea 

Sistema egokiena hautatzea faktore askoren menpe dago; honako hauek dira 
garrantzitsuenak: 

 piezaren itxura 

 piezaren geometria 

 makinaren ekoizpen-beharrak 

 moldearen ekoizpen-beharrak 

 

9.9.1. Osagai estetikoak 

Piezaren ageriko aurpegiaren kanporatze-markak 

Pieza zertarako erabili behar den aztertu behar da kanporatze-sistema diseinatzean; izan 
ere, moldea diseinatutakoan piezari buelta eman behar izanez gero, kostuak eta lanak 
handiak izaten dira. Beraz, komeni da produktua erosiko duenarekin hitz egitea, piezaren 
erabileraren eta estetikaren gorabeherak jakiteko. 

 

 

Testura-gainazalak 

Testura-gainazalak ez hondatzeko, irteera-angelu zabalagoa behar izaten da.  

Bestalde, pieza nukleoan bertan geratzen dela ziurtatzeko, batzuetan kontrairteerak 
jartzen dira. Horrelakoetan, 0,025 mm-ko testura-sakonera bakoitzeko 1º gehiago duen 
irteera-angelua jarri behar da. Gainera, banaketa-lerroetako testura-guneak saihestu egin 
behar dira.  
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Barrunbearen pareten irteera-angelua 
Barrunbearen paretek piezari eusteko adinako irteera-angeluak dituzte, eta angelu horiek 
markak dituzte piezak ez kaltetzeko. Gogoan izan behar da, pieza ondo egozteko, egokitu 
egin behar direla moldearen irteera-angeluak.  

 

0º-ko irteera-angelua duten piezek, askotan, moldeak behar izaten dituzte pieza errazago 
egozteko. Molde horiek pieza babesteko mekanismoak izan behar dituzte.  
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9.9.2. Osagaien geometria 

Zer neurritan onar daiteke egozkailuek eragindako deformazioa? 

Pieza bigunak eta finak erraz distortsionatzen dira egoztean; egozkailu motaren, 
kopuruaren eta banaketaren araberakoa izaten da deformazio-maila. 

 

Deformazioak saihesteko eta kalitate handiagoko piezak lortzeko propio jarri 
beharreko zainak edo mintzak 

Zainak eta mintzak nukleoaren alderdian jartzeak egozkailuek eragiten dituzten 
deformazioak saihesten ditu. 
 

9.9.3. Makinaren ekoizpen-beharrak 

a) Mekanismoaren indarra nahikoa da moldearen osagai guztiak kanporatzeko. 

Askotan, makina jakin baterako moldeak diseinatzen dira datu hau kontuan hartu gabe. 
Horren ondorioz, makina aldatu behar izaten da, eta horrek, askotan, ekoizpen-kostuak 
handitzen ditu. Erauzketa-zilindroa duten makinetan, erauzketa-indarra zilindroaren 
ezaugarrien araberakoa izaten da. 

b. Makinaren mekanismoa moldeari eragiteko modukoa da. 

Injekzio-makina gehienek bi plateren erdian funtzionatzen dute. Makina handiek sistema 
bereziak erabiltzen dituzte ibilbide luzeak lortzeko. 

c. Nukleoa egozteko, aparteko irizpideak hartu behar dira kontuan. 

Nukleoa egozteko mugimendu bereziak behar dituzten moldeekin edo molde 
konplexuekin, makinek aparteko zirkuitu hidraulikoak behar izaten dituzte, baita moldean 
jarritako zirkuituei eragiteko ere. 
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d. Makina eta moldea erabat irekita daudenean nahikoa leku egoten da pieza 
egozteko. 

Espazio nahikorik ez badago, ezin izaten da pieza kanporatu; horregatik, askotan, makina 
handiak aukeratzen dira molde txikietarako, nahiz eta horrek kostua handitzea dakarren.  

 

Honako arrazoi hauengatik handitzen da kostua:  

 Materiala degradatzeagatik, plastifikazio-zilindroaren barruan denbora luzez egon 
delako. 

 Piezan bizarrak agertzeagatik, moldeak proiekzioa txikia duenez ixtean platerek 
makurdurak jasaten dituztelako. 

 Zikloa luzatzeagatik, makina luzeak makina motzak baino motelago mugitzen 
direlako. 

e. Makinak nahikoa ahalmen dauka kanporatze-sistemaren ibilbidea hornitzeko. 

Pieza luzeak egiteko, tutuak esaterako, luzera nahikoa duen kanporatze-zilindroa behar 
izaten dute makinek; beraz, zilindroaren ibilbidearen luzeraren araberakoa izaten da 
makinaren ahalmena. 

 

9.9.4. Moldearen ekoizpen-beharrak 

Barrunbean aire-inklusioak saihesteko, egozkailu gehigarria jarri behar da. 

Egozkailu zilindrikoak erabiltzen dira aire-inklusioak saihesteko, hau da, barrunbearen 
puntu itsuetan harrapatuta gelditzen den airea kanporatzeko. 

 

Piezaren eta moldearen nukleoaren artean gertatzen den hutsunea dela eta, egozte-
sistemak aurpegiak askatu behar ditu. 

Pareta luze eta finek (tapek esaterako) nukleoa erabat ixten dute moldea irekitzean, eta 
piezetan hutsunea sortzen dute egozte-prozesuan. 
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Presioak orekatzen ez badira, piezetan hausturak sortzen dira piezak material 
hauskorrekoa edo meheak badira. Haustura horiek eragozteko, irteera-angeluak jartzen 
dira edo, bestela, airea sartzen da nukleoan. 

 

 
 

 

10. Kontrairteerak dituzten moldeak 

Kontrairteera: pieza irekitzeko edo egozteko unean, irteteko erresistentzia jartzen duen 
piezaren atala da. 

Artekek, zuloek, urradurek, kontrako angeluek, hariek eta abarrek sor dezakete 
kontrairteera bat; hori dela eta, ez da erraza esatea zenbat pieza motak bete dezakeen 
funtzio hori. 

Irudi honetan kontrairteerak dituzten pieza batzuk daude: 

 
 
Moldearen irteerarekiko perpendikularrak diren zuloak (1) 
Nukleoaren barneko kontrairteerak (2) 
Barneko hariak (3)  
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Irristailuak 

Kontrairteerak kentzeko, irristailu izeneko elementu mugikorrak jartzen dira. Moldea 
diseinatu aurretik detektatu behar da irristailuak behar diren ala ez, moldean eragin handia 
baitute irristailuen eragiketa-sistemek. 

 

10.1. Zutabe makurra 

Asko erabiltzen da sistema hau, merkea delako eta moldean erraz integratzen delako. 
Injekzio-makinaren irekitze-mugimenduarekin batera egiten du lan. Sistema hori 
eraikitzeko, normalizatutako elementuak erabil daitezke. 

Irudian ikusten den zutabe makurreko sistema bost elementu nagusik osatzen dute: 
 

 
 

Muntatzea 

Zutabe makurra eta ixte-txertoa barrunbearen erdialdean kokatzen dira. Irristailua, haren 
sistema gidaria eta irristatze-xafla, berriz, nukleoaren erdialdean. 

Zutabe inklinatua angeluan muntatzeko (lerragidarekin mihiztatzen da), moldea irekitzen 
denean, beharrezkoa da gidarira behar bezala mugitzea, kontrairteerak eragiten duen 
xehetasunak kentzeko eta piezak kanporatzeko. 

Zutabeen inklinazioa 10-45º artekoa izaten da, mugimenduaren arabera, betiere. Angelu 
handiek alboko desplazamendu handiak eragiten dituzte luzera berean, eta zutabean 
esfortzu handiak. 10º baino angelu txikiagoak ez dira erabiltzen, erraz trabatzen baitira. 
Horiek horrela, komeni da 18º inguruko angelua erabiltzea (irristailuaren eta 20º-ko 
katigamenduaren arteko angelua da hori). 
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Zutabearen diametroa desmoldekatze-esfortzuaren eta irristailuaren neurrien araberakoa 
izaten da. Kontrairteera eratzeko pieza mekanizatu egiten da eta irristailuan muntatzen da. 

 

Irristailua egokitzea 

Piezak egozteko moldea irekitzean, irristailuak nukleoaren mugimendua jarraitzen du eta, 
aldi berean, zutabe-gidariak albora mugiarazten du. Euste-sistema jartzen da irristailuaren 
ibilbidearen bukaeran, posizioari eusteko eta bere lekuan mantentzeko.  

Ixte-txertoa 

Injekzio-fasean orgak bermatzeko erabiltzen da ixte-txertoa.  

Alboko nukleoaren aurrekarga 

Eragingailuek eta ziriek injektatutako plastikoaren presioak nahikoa kontra-presio eragin 
behar du alboko nukleoaren mugimenduak sortzen duen indarraren aurka. Hainbat aukera 
dira aintzat hartzekoak: 

1. Alboko nukleoa ez da ixten erdiko nukleoaren aurka. Injekzio-presioak (P) alboko 
oinak proiektatutako arean (A) eragiten du. Kontrako presioak A x P baino 
handiagoa izan behar du. Ibilbideak mugagailu finko batez mugatua edo zedarritua 
egon behar du. 

2. Alboko nukleoak erdiko nukleoaren kontra ixteko sistema bat baldin badu, berez, 
ez luke orekatzeko indarrik egon behar. 

Nukleoaren ukipen-azala nahiko handia bada, ez dago mugagailu edo toperik jarri 
beharrik. Erne, dena den, ukipen-azal txikietan esfortzuek nukleoa puskatu dezaketelako. 

 
p = plastikoak       
 A = nukleoak proiektatutako azala  

P = presioa 
F = ateratzen den indarra F = Axp  Fp = kontrapresioa  Fp > F  
Fs = mugagailuaren esfortzua Fs = Fp 
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1. Irristailua    
2. Ixte-txertoa     
3. Presio-xafla     
4. Ixte-txertoa     
5. Xafla-gidaria     
6. Xafla-gidaria 

     

7. Erregleta-gidaria    
8. Erregleta-gidaria    
9. Irristatze-oina    
10. Txertoa     
11. Zutabe makurra   

 

 

Adibideak: 
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10.2. Segmentu ukondotua 

Mekanismoa torloju makurraren modukoa da, zutabearen forman izan ezik; forma karratua 
edo laukizuzena du zutabeak. Forma dela eta, moldea irekitzen denean, atal zuzenak ez 
du gurdia mugitzen, eta, ondorioz, gurdiak eta piezak elkar ukitzen dute. 

Sistema honen bidez, alboko mugimendua segmentu ukondotuaren profilarekin kontrola 
daiteke. Profila diseinuaren araberakoa izaten da. Beheko irudian, irristailua ez da 
mugitzen hasierako moldea X neurrira iritsi arte. Gainerako urratsak aurreko berberak dira. 
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10.3. Ziri bidezko eragiketa 

Mugimendu txikiak egiteko erabiltzen dira ziriak: kontrairteerak, testura duten gainazalak, 
kontrako angeluak edo sakonera txikiko xehetasunak saihesteko, besteak beste. 

 
 

 

Sistemak hiru osagai nagusi ditu: 

 Ziriak 

 Ziriak atzeratzeko txertoa 

 Irristailuak 

Eragiketa hasten da kanporatze-sistemak (A) zirien xaflei eragiten dienean. Azken horiek 
irristailuei alboko mugimendua sorrarazten diete eta kontrairteera saihesten dute. Bigarren 
fasean edo aldian, kanporatze-sistemak (B) xafla egozleari eragiten dio, eta piezak behin 
betiko ateratzen ditu sistema arrunt baten bidez. 

Honako hauek dira sistema honen ohiko arazoak: 

 Koipea eta kutsadura. Sistema olioztatzeko koipeak piezak zikintzen ditu. 

 Ziriak eta irristailuak higatzea. Irristailuei bizarrak ateratzen zaizkie elkartze-lerroan 
erabiltzearen ondorioz; beraz, material egokia hautatu behar da irristailu eta 
zirietarako, eta komeni da gainazal-tratamendua ematea urratzen duten 
aurpegietan. 
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10.4. Sistema hidraulikoa 

Irudian ikusten da zilindro hidrauliko batek nola eragiten duen orgaren edo arraren 
barrunbean. 

Oro har, injekzio-makinaren sistema hidraulikoak zilindroak eragiten ditu, eta makina batek 
kontrolatzen du egozte-sistema. Makina elektrikoetan sistema hidraulikoaren kanpoko 
unitatea erabiltzen da. 

Sistema hidraulikoak honako abantaila hauek ditu: 

 Lan-mugimenduak eta lan-kargak aise kontrolatzen dira. 

 Ixte-presio handiak lor daitezke. 

 Ibilbide luzeak egin daitezke. 

 Barrunbearen alderdiko kontrairteerak ezaba daitezke. 

 Bigarren mailako nukleo-mugimenduak egin daitezke. 

Alabaina, baditu desabantailak ere: 

 Mugimendu zakarrak eta talkak sortzen dira. 

 Zikinak izaten dira, eta lan-eremua koipetzen dute. 

 Zilindroak berotik isolatu behar dira, beroak ixte-junturetan eragiten baitu. 

 Zaila da espazioa kudeatzea, gailu edo tresna asko jarri behar izaten baitira 
(balbulak, tutuak, kontrolak…). 

 Injekzio-makinak ekipamendu konplexua du. 

Bestalde, zilindro hidraulikoa txertatzeko baldintza hauek behar dira: 

 Nukleoari eragiteko sistema edota sistemaren kontrola jarri behar da injekzio-
makinetan. 

 Ibilbide-amaierak jarri behar dira injekzio-makinetan, zilindroaren mugimenduak 
kontrolatzeko. 
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Ziklo operatiboa: 

1. Moldea itxita dago badago, injekzioa bukatu den seinale. 

2. Moldea irekitzen da. 

3. Zilindroak moldearen irristailua ateratzen du. 

4. Ibilbide-amaierako etengailuak aurrera egiteko adierazten dio egozte-sistemari. 

5. Egozte-sistemak aurrera egiten du. 

6. Pieza erori egiten da. 

7. Egozte-sistemak atzera egiten du. 

8. Ibilbide-amaierako etengailuak adierazten dio zilindroari irristailua moldearen 
barrura sartzeko. 

9. Zilindroak irristailua moldean sartzen du. 

10. Moldea ixten da. 

11. Plastikoa injektatzen da. 

12. Ziklo berria hasten da. 

 

Zirkuituaren presioa kontrolatu egin behar da, barrunbea betetzen denean nukleoa ez 
mugitzeko. 

Plastikoak eragiten duen indarra F hidraulikoarena baino handiagoa bada, euste-sistema 
duten zilindro hidraulikoak erabili behar dira edo, bestela, euste-ziri bat txertatu behar da, 
kokapena finkatzeko. 
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10.5. Sistema pneumatikoak 

Sistema pneumatikoak hidraulikoak baino merkeagoak dira eta jarduketa berdintsua dute 
bi sistemek. 

Honako hauek dira sistema pneumatikoen abantailak: 

 Mugimendu azkarrak lortzen dira. Ziklo azkarretarako egokiak dira, beraz. 

 Sistema garbia da. Garbitasuna behar denean, hortaz, sistema pneumatikoak 
erabiltzen dira. 

 Kostu baxua du. Elementu pneumatikoak hidraulikoak baino merkeagoak dira eta 
mantenu-lanak errazagoak. 

Desabantailak, ordea, beste hauek dira: 

 Presio-jarduketa baxua du. 

 Sistema zaratatsua da, zilindroen aire-hiesak gogaikarriak dira. 

 Zilindroak berotik isolatu behar dira, moldearen beroak eragin ez diezaien. 

 

10.6. Sistema elektrikoak 

Sistema elektrikoak hariak askatzeko mekanismoetan erabiltzen dira nagusiki.  

Irudian, ardatz motorrek eta engranaje-transmisioak ematen diote mugimendua 
hariztatutako nukleoari. Nukleoak biratu ahal izateko, kojineteen artean eusten zaio 
nukleoari; halere, ardatzarekiko desplazamendua ez da oztopatzen. Motorra ibilbide-
amaierako mikro batek kontrolatzen du. 

Aipatutakoaz gain, badaude hariztatzeko sistema gehiago ere. 
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Barne-kontrairteerak saihesteko sistema: 

 
  



 

 

Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua 

 
 

169 
 

ERANSKINA 

1. OCDtik ATERATAKO EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA EDUKIAK 

Modulu hau egin eta gero, ikasleak lortu beharreko ezagutzak, eta horiek baloratzeko 
irizpideak hemen jasoko ditugu. 

 

1.1. Polimeroak transformatzeko moldeak eta ereduak hautatzea 

Edukiak: 

 Polimeroak transformatzeko prozesuak: injekzioa, koinjekzioa, biinjekzioa, gasaren 
bidezkoa, uraren bidezkoa, estrusioa, puztea, telekonformazioa, konpresio bidezko 
moldekatzea, transferentzia bidezko moldekatzea, galdaketa bidezko moldekatzea 

 Material polimerikoak: termoplastikoak, termoegonkorrak eta kautxua 

 Materialen portaera moldekatzean 

 Makinen mugak eta transformaziorako tresnak 

 Moldeak 

 Konformaziorako ereduak 

 

Ebaluazioa. Lorpen-adierazleak: 

 Interpretatu du moldekatze-prozeduren garapena, lortu nahi diren produktu 
polimerikoen arabera. 

 Identifikatu ditu moldekatze-prozesuak garatzeko beharrezko makinen eta gailuen 
mugak. 

 Deskribatu du materialak moldekatze-prozesuan duen portaera. 

 Deskribatu ditu produktua lortzeko erabiliko den transformazio-prozesuaren 
baldintzak. 

 Egin du moldekatze-prozesuen zenbatespen ekonomikoa, egin beharreko pieza 
kopuruaren arabera. 

 

1.2. Polimeroak transformatzeko moldeak eta ereduak diseinatzea 

Edukiak: 

 Akatsen tipologia moldekatze-prozesuetan 

 Moldekatze-prozesuan sorrarazitako esfortzuak 
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 Elikatze-sistema: kanal hotza, kanal beroa 

 Galdaketako kanalak 

 Hozteko/berotzeko zirkuituak 

 Egozte-sistemak 

 Moldeetan eta ereduetan erabiltzen diren elementu normalizatuak 

 Finkatu eta atxikitzeko gailuak 

 Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia 

 Eraginkortasuna diseinuan, materialaren erabilerari eta energia aurrezteari eta 
arrazoiz erabiltzeari dagokionez. 

 Moldeak eta ereduak fabrikatzeko perdoiak 

 

Ebaluazioa. Lorpen-adierazleak: 

 Lotu ditu moldeen ezaugarriak transformatu beharreko polimeroaren 
propietateekin. 

 Fabrikazio-bideragarritasunaren eta errentagarritasunaren ikuspegitik, proposatu 
du behar bezala justifikatutako eraikuntza-soluzioa molderako. 

 Hautatu ditu moldea eraikitzeko elementu estandarizatuak. 

 Diseinuan, zehaztu ditu moldea fabrikatzeko tratamendu termikoak eta 
gainazalekoak. 

 Ziurtatu du moldea erabiliko deneko makinan munta daitekeela. 

 Ziurtatu ditu beharrezko mantentze-lanak egin ahal izateko iristerraztasuna eta 
manipulatzeko erraztasuna. 

 Egin ditu egin beharreko lanaren balioespen ekonomikoa eta denbora-balioespena. 

 Moldeen diseinuan, bete du pertsonen, ekipamenduen eta instalazioaren 
segurtasunari, eta ingurumenari buruz indarrean dagoen araudia. 

 

1.3. Polimeroetarako moldeak fabrikatzeko materialak hautatzea 

Edukiak: 

 Polimeroetarako moldeak fabrikatzeko erabiltzen diren materialen propietate 
fisikoak, kimikoak, mekanikoak eta teknologikoak 

 Polimeroak transformatzeko moldeen eta ereduen fabrikazioan erabiltzen diren 
material metalikoak, zeramikoak, polimerikoak eta konposatuak 
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 Materialen kostuaren eragina haien hautaketan 

 Polimeroetarako moldeak fabrikatzeko erabiltzen diren tratamendu termikoak eta 
termokimikoak 

 Diseinuari buruzko zehaztapenak, tratamendu termikoek eta gainazalekoek 
sorrarazten dituzten akatsak saihesteko 

 Materialen sailkapena 

 

Ebaluazioa. Lorpen-adierazleak: 

 Erlazionatu ditu materialen propietate fisikoak, kimikoak, mekanikoak eta 
teknologikoak moldeen eta ereduen beharrekin. 

 Identifikatu ditu polimeroetarako moldeak fabrikatzeko gehien erabiltzen diren 
merkataritza elementuak. 

 Interpretatu ditu polimeroetarako moldeak fabrikatzeko erabiltzen diren materialen 
kodetzea. 

 Identifikatu du fabrikazio mekanikoko prozesuek polimeroetarako moldeak 
fabrikatzeko erabiltzen den materialaren propietateetan duten eragina. 

 Identifikatu du polimeroetarako moldeak fabrikatzeko erabiltzen den materialaren 
propietateek fabrikazio mekanikoko prozesuetan duten eragina. 

 Deskribatu ditu tratamendu termikoek eta termokimikoek polimeroetarako moldeak 
fabrikatzeko erabiltzen diren materialetan dituzten ondorioak eta haien mugak. 

 Diseinutik abiatuta deskribatu du tratamendu termikoek eta termokimikoek 
polimeroetarako moldeen fabrikazioan sorrarazten dituzten akatsak saihesteko era. 

 

1.4. Moldea dimentsionatzea 

Edukiak: 

 Piezen antolaketa 

 Moldekatze-prozesuan sorrarazitako esfortzuak 

 Materialaren uzkurdura moldekatze-prozesuan 

 Galdaketa-kanalak 

 Egozte-sistemak 

 Erauzte-indarrak 

 Hoztea 

 Moldea dimentsionatzea 
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 Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia 

 Moldearen dimentsioei aplikatutako segurtasun-koefizienteak 

 

Ebaluazioa. Lorpen-adierazleak: 

 Zehaztu ditu esfortzu- edo karga-nekeak, haiek sorrarazten dituen fenomenoa 
aztertu ondoren. 

 Dimentsionatu ditu tresna diseinatzeko erabilitako osagaiak, eskuragarri dauden 
formulak, taulak eta abakoak, eta indarrean dauden arauak aplikatuta. 

 Elementuen kalkuluak aplikatzean, erabili ditu zehaztapen teknikoetan eskatutako 
segurtasun-koefizienteak. 

 Erabili ditu moldea kalkulatu eta dimentsionatzeko informatika-tresnak. 

 Bete du moldea kalkulatzeko, pertsonen, ekipamenduen eta instalazioaren 
segurtasunari, eta ingurumenari buruz indarrean dagoen araudia. 

 

1.5. Prozesatzeko tresnen diseinua egiaztatzea 

Edukiak: 

 Polimeroak transformatzeko moldeen eta ereduen diseinuari aplikatutako AEAMa 

 Moldearen edo ereduaren elementu kritikoak 

 Piezen antolaketa 

 Moldekatze-prozesuan sorrarazitako esfortzuak 

 Materialaren uzkurdura moldekatze-prozesuan 

 Galdaketako kanalak 

 Egozte-sistemak 

 Erauzte-indarrak 

 Hoztea 

 Moldea dimentsionatzea 

 Segurtasunari eta ingurumenari buruzko araudia 

 Moldearen dimentsioei aplikatutako segurtasun-koefizienteak 

 


