
kalkuluen arabera, automobilaren
masa % 10 arinduta erregai-kontsu-
moa % 7 gutxitzen da. 

Labein-Tecnalia ikerketa-zentroko Auto-
mobilgintza Sailean horretan dihardute
buru-belarri. Automobilen pisua gutxi-
tzeko material berriak garatzen ari dira,
hain zuzen ere. Bereziki, material
horiek lantzeko prozesu berriak azter-
tzen dihardute. 

Besteak beste, ikusi dute automobilen
masa % 15 eta % 25 bitartean arinduko
litzatekeela erresistentzia handiko al-
tzairu aurreratuak —Ultra High Strength
Steels (UHSS)— erabiliz eta fabrikazio-
prozesuak optimizatuz. 

Eremu elektromagnetikoen eta
osasun-arazoen arteko lotura
egiten da sarri
komunikabideetan, nahiz eta
horren gainean oraingoz adituek
adostasunik aurkitu ez. Artikulu
honetan, berriz, eremu
elektromagnetikoen aplikazio
ezezagun edo ez hain ezagun
bat landuko dugu: metalen
deformazio elektromagnetikoa.
Izenak dioen bezala, teknika
horretan, eremu
elektromagnetikoa erabiltzen da
metalei forma emateko. 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN, METALEN

KONFORMAZIOAREN INDUSTRIAREKIN zeri-
kusia duten 800 enpresa baino gehia-
go daude. Egunetik egunera hazten ari
den sektorea da. Gaur egun, sektore
horretan ere, garapen jasangarria, osa-
gai eta egitura arinak, erregai-kontsu-
moaren murrizketa eta atmosferara
isurtzen diren gasen kontuak daude
bereziki aztergai. Horren harira, auto-
mobilgintzan, besteak beste, automo-
bilen pisua murriztuko duten materia-
lak eta prozesuak garatzen dihardute,
betiere haien segurtasuna mantenduz
eta ahal dela erosotasuna areagotuz.
Izan ere, automobilak zenbat eta ari-
nagoak izan, erregai gutxiago kontsu-
mituko dute, eta, ondorioz, atmosferara
CO2 gutxiago igorriko dute. Egindako
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Eremu elektromagnetikoak
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Prozesu horren oinarrizko osagaiak
hauek dira: kondentsadore-bankua,
bobina elektromagnetikoa eta txapa
metalikoa. 

Sare elektriko orokorretik ateratako
energia kondentsadoreen sistema
paralelo batek bereganatzen du, des-
kargaturiko energia zirkuitu eroale
baten bidez bobinara bideratuz. Azken
horrek eremu elektromagnetiko bat
sortzen du. Bobinak kobrezkoak izaten
dira gehienetan, eta material eroalez
eraikitako hamaika geometria izan
ditzakete, deformazio-motaren ara-
bera. Alegia, lortu nahi den konforma-
zioaren arabera, bobinaren itxura era
batekoa edo bestekoa izaten da. 

Hori egiteko arazoa da UHSS altzairuak
oso gogorrak eta deformatzeko zailak
direla. Altzairuak bezala, aluminioak eta
magnesioak ere beste zenbait eragoz-
pen dituzte ohiko konformazio-teknike-
kin. Esaterako, magnesioa gutxi gora-
behera 200 ºC-ra berotu ezean, ez
dago deformazio onargarririk lortzerik.

Arazo horiei guztiei aurre egiteko pro-
posatzen dute, batez ere, metalen
deformazio elektromagnetikoaren tek-
nika, ohiko deformazio teknikei gehi-
tzen dizkien aukerengatik.

Abiadura handietan
Metalen deformazio elektromagne-
tikoaren teknikan, eremu elektromag-
netikoaren indarra erabiltzen da pie-
zari forma emateko. Piezak eroalea
behar du izan. Abiadura handietan
gertatzen den konformazio-mota bat
da. Oso abiadura handian konforma-
tzen da materiala, eta, oro har, meta-
lak ohi baino gehiago luzatzea lortzen
da. Adibidez, aluminioa % 20 bat luza-
tzen bada normalean, % 40 luzatzea
lor daiteke zenbait eremu elektromag-
netiko aplikatuta.
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Kondentsadoreak saretik bereganatu-
tako energiaz kargatzen dira, eta pila-
tutako energia bat batean askatzen
dute, mikrosegundotan, alegia. Horre-
tarako, akzio bizkorreko etengailuak
integratzen dira sisteman; merkurio-
lurrunezko ignitroiak dira ezagunenak
edota erabilienak. 

Azken finean, bobina eroale metaliko
batetik gertu jartzen denean, eta kon-
dentsadore-bankutik energia jasotzen
duenean, pieza metalikoaren eta bobi-
naren artean eremu elektromagnetiko
bat sortzen da. Eremu elektromagne-
tiko horrek korronte elektriko bat sor-
tzen du pieza metalikoan, eta pieza
horrek beste eremu elektromagnetiko
bat sortzen du aurrekoaren kontrako
noranzkoan. Bi eremu horien arteko
interakzioan, indar edo bultzada bat
sortzen da. Ez nolanahiko bultzada,
gainera. Pieza ziztu bizian, 50 m/s-tik
200 m/s-ra bitarteko abiaduran defor-
matzen da. 

Prentsa hidraulikoan (metalak defor-
matzeko erabiltzen den ohiko teknike-
tako bat da), berriz, piezak 1-5 m/s-ko
deformazio–abiadura hartzen du nor-
malean. Hortik atera kontuak! Ha-
sierako bultzadak abiadura handian
jaurtitzen du pieza, eta, hartzen duen
inertziaren ondorioz, materiala metodo
konbentzionalekin baino gehiago de-
formatzea lortzen du.

Abiadura ikaragarri handietan lan 
egiten dutenez, abiadura handiko
argazki-kamera erabiltzen dute pro-
zesu horretan gertatzen dena jaso-
tzeko. Bestela, gizakion ikusmena ez
da gai abiadura horietan gertatzen
dena ikusteko.

[           ]
“teknika horretan,

eremu
elektromagneti-
koaren indarra
erabiltzen da
piezari forma

emateko”

Pultsu elektromagne-
tikoaren bidez pieza
zuzendu edo okertu 

daiteke.
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Forja birakariaren prozesuaren simulazioa. Emaitza esperimentala.



eroale onak diren metalak —hala nola
aluminioa edo kobrea— konformatzeko.
Dena den, eroale eskasagoetara ere
egokitu daiteke; esaterako, altzairura.
Materialak zenbat eta elektrizitatea
garraiatzeko ahalmen handiagoa izan,
hobe. Aluminioa elektrizitatearen eroale
hobea da altzairua baino, eta, beraz,
energia gutxiagorekin deforma daiteke.

Prozesu horren bidez, hamaika erabi-
leratarako piezak deforma daitezke.
Erabilerak materialaren formatuaren
arabera sailka daitezke. Izan ere, txapa
eta hodien aplikazioak zeharo ezberdi-
nak dira. 

Automobilgintzan ezagutzera eman
duten aplikazio industrial bakarra
metalezko hodien lotura da. Ardatzak
eta haiei lotutako elementuak dira
aplikazio hori gauzatzeko pieza apro-
posenak. Teknologia horrek abantaila
handia eskaintzen du zenbait materia-
len loturak garatzeko, soldaduratik
ondorioztatutako arazoak eragozten
baititu. Txapen aplikazioa ikerkuntza-
arloan garatzen ari den aplikazioa da
gaur egun, oraindik ere. 

Desabantailei dagokienez, arazorik han-
diena eremu elektromagnetikoak sor-
tzen dituen bobinarekin daukate iker-
tzaileek. Izan ere, piezari ematen zaion
indar hori guztia bobinak berak ere
jasotzen du. Indar bortitz horrek eragi-
ten duen kolpearen eraginez, bobina
puskatu egin daiteke, eta txinpartek
bobina leherraraz dezakete. Arazo hori
gainditzeko gai diren bobinak ekoizten
saiatzen ari dira Labein-Tecnaliako iker-
tzaileak. Eremu elektromagnetikoarekin,
hamaika azterketa eta simulazio egiten
dituzte, bobinak nola erantzungo duen
aurrez ikusteko eta esperimentalki apli-
kazio berriak garatzeko.

Bestalde, ikusi dute prozesuak hobeto
funtzionatzen duela elektrizitatearen

Altzairua deformatzeko, berriz, energia
asko behar da, eta, ondorioz, bobina
apurtzeko arriskua handiagoa da. 

Nahiz eta Labein-Tecnalia ikerketa-
zentroa automobilgintzara zuzendu-
tako ikerkuntza lanak garatzen ari den,
beste arlo askotan ere aplikagarritasun
azpimarragarria eskaintzen du tekno-
logia horrek, hala nola aeronautikan,
ingeniaritza aeroespazialean eta ontzi
metalikoen fabrikazioan. 

Bestelako teknikak
Deformazio elektromagnetikoa ez ezik,
Labein-Tecnaliako Automobilgintza
Sailean beste bi ikerketa-lerro nagusi-
rekin ere lanean dihardute. Batetik,
beroa erabiltzen dute metalak (hodia
eta txapa) deformatzeko, eta, bestetik,
forja birakaria (Rotary Forging).

Adibidez, UHSS altzairuak gutxi gora-
behera 1.000 ºC-raino berotzen dituzte,
eta, ondoren, prentsan sartu. Tenpera-
tura horietan, materiala askoz biguna-
goa da, eta askoz gehiago deformatzen
da. Dena den, labe bat behar da horre-
tarako —berotzeko, alegia—, eta, ondo-
ren, pieza hori tenperatura horietan
maneiatzeko, beste gailu bat behar da. 

Bestalde, forja birakariarekin, batez
ere, ikaragarrizko deformazioak lortzen
dira. Hainbat pieza-mota lor daitezke,
metal-xafla arrunt batetik abiatuta.
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[           ]
“prozesuak hobeto
funtzionatzen du
elektrizitatearen
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Edurne Iriondo eta
Pello Jimbert
Labein-Tecnalia
ikerketa-zentroko
ikertzaileek 
automobilen pisua
gutxitzeko material
berriak garatzen
dihardute.

Zenbait kasutan hodia berotu eta haizea sartzen dute, hodia zenbateraino deforma 
daitekeen ikusteko.
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etorkizuneko aukeretako bat deforma-
zio elektromagnetikoa izan liteke,
beharbada. 

Sobietar Batasun ohian eman zituzten
ezagutzera, 50eko hamarkadan, meta-
len deformazio elektromagnetikoaren
lehen ikerkuntzen hastapenak. Esan
daiteke gaur egun berriro ekin dietela
ikerketei; izan ere, badira horretarako
zenbait arrazoi pisutsu, hala nola auto-
mobilgintzak ingurumenari eta bidaia-
rien segurtasunari dagokienez dituen
helburuak. 

Azken finean, metal pieza hartu eta
konformatu egiten da, zeramikan
objektu zilindrikoak egiteko tornua
erabiltzen den antzera. Metalen ka-
suan, pieza bera bi erremintekin bul-
tzatzen da nolabait, kasuan-kasuan
behar den luzera edo deformazioa
lortu arte. Zenbait kasutan, piezak jira-
tzen du; bestetan, erremintak... Ho-
tzean nahiz beroan egin daiteke. 

Teknika horrekin, piezaren gainazaleko
akabera bikaina lortzen da. Izan ere,
piezaren eta erremintaren arteko igur-
tzimendu handia dago. Halaber, tek-
nologia horri esker, materialak asko
luza daitezke. Dena den, badu desa-
bantaila nagusi bat: denbora. Denbora
asko samar behar duen teknika da;
pazientziaz hartu beharrekoa, alegia.
Piezen ekoizpen-prozesuan islatzen da
hori guztia. Izan ere, esaterako, pren-
tsa hidraulikoan minutuko 10 pieza
ekoizten badira, litekeena da forja bira-
kariarekin minutuko pieza bakarra lor-
tzea. 

Denbora-kontu horiek gainditzen ditu
arestian aipatutako deformazio elek-
tromagnetikoaren teknikak. Sektore
horretako enpresek prozesuen opti-
mizazioa bilatzen dute etengabe:
azken produktuaren kalitatea hobe-

tzea, produktibitatea handitzea eta
produktu apurtuen kopuruak murriz-
tea dakartza horrek. Horrenbestez,

[           ]
“jaurtiketa

elektromagnetikoak
hamaika 

erabilera ditu 
beste hainbat
sektoretan”
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Konformatu elektromagnetikoaren zenbait aplikazio, hodiak deformatzeko.


