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HITZA URREA

XV

HITZAURRE GISA

Unibertsitateko -beste irakaskuntz mailatako arazoak ez ditugu
ezagutzen- irakasleen artean sarri hitz egin da apunteak edo apunteen gisako zerbaiten beharraz edo komenientziaz, bai alde bai kontra zenbait
argudio erabiliz. Gehienetan, dena dela, kontra azaldu dira irakasleak,
ez omen bait zaio ikasleari hortik kaltea besterik etortzen, beti, noski irakaslearen ikuspegitik: apunteei lotzen zaizkie ikasleak, ez dira ohitzen
beste liburuak erabiltzen, etab.
Hau horrela izanik ere esan beharra dago ikuspegi hori, konturatuta ala ez, erdaraz ematen diren gaiei begiratuz ematen dela eta ez,
inoiz, euskaraz ematen edo eman daitezkeen gaiei begiratuz. Ez da, beraz, inoiz terminologiaren arazorik planteatzen ez bait dago eradaraz antzeko arazorik, oso kasu konkretutan izan ezik. Euskaraz, berriz, alderantzizkoa da, terminologia eta euskara bera finkatzearen alde lan handiak egin badira ere, oraindik orain finkatzera ez dela iritsi esan daitek e.
Zenbaitek, egun, "trinkotasun" hitza erabiltzen du oraindik adibidez,
guk aspaldidanik finkaturik zegoela pentsatzen genuen "dentsitate"aren
ordez. Larriago izan daiteke, nire iritziz behintzat, beste zenbait hitzekin
gertatzen ari zaiguna; "bentzeno" hitza, adibidez, finkatutzat jo backzakegu ere (norbaitek oraindik ere "benzeno" idatziko du) hitz egiterakoan oso normala da halako esaldiak entzutea: "Ekar ezak benceno",

hitz hau guztiz erdaraz (espainolez) entzun daitekeelarik. Eta hau ez kasurik txarrenean, zeren "el benceno" ere entzun baitaiteke. Zer esanik
ere kimikan honen sarri erabiltzen diren p-dioxano, n-butano eta
abarrekoekin.
Euskara zientifikoaren garapenean bada beste arazo bat planteatu
beharrekoa, nahiz eta, akaso, liburu hau ez izan tokirik aproposena.
Maileguak nola ahoskatzen dira? Hemen ere nahastea dago. Tenperatura
hitza esaterakoan adibidez, euskaldun askoren ezpainetan honelako ebakera entzuten da "tenperatUra" (gaztelerazko ahoskadura zuzen-zuzenean), euskaldun jatorrak "tenp&atiira" esatn duelarik. Beste adibide
asko ere eman litezke baina liburu honen betebeharra puntu hau ebaztea
ez denez honetantxe utziko dugu. Hala ere, ebakera zaintzeko eskatuko
genieke liburu honen erabiltzaileei.
Esandakoak esan eta, euskararen finkatze eta normalizaziorako
egokia izan daitekeelakoan ematen da argitara liburu hau. Liburu honek
gainera material osagarriaren funtzioa bete dezake; irakasleak klasean
azaldutakoaren osagarri alegia. Izan ere, euskaraz gai honi buruz horre-
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lako oso gutxi bait dago (Elhuyar aldizkarian argitaratutako artikulu
gutxi batzuk). Ikasleak izango du, gaurtik aurrera, gaiaren zailtasunak
sortuko dizkion zalantzak eta dudak argitzeko nora jo eta ez da hau
txantxetako gauza!
Ezin bukatu hitzaurrea M.J. Barandiarani eskerrak eman
gabe, orijinalari eman dion berrikuspenagatik eta egin dituen ohar estimagarriengatik. M.A. Intziarteri ere eskerrik beroenak behar izandako momentuan emandako laguntzagatik.
J.J. Iruin eta J.M. Elortza
DONOSTIA, 1.988ko Maiatza

1. GAIA
SARRERA HISTORIKOA

1.1. Sarrera
1.2. Kontzeptu orokorra

1. SARRERA HISTORIKOA
1.1. SARRERA

Polimero edo makromolekula kontzeptu orokorraren barruan
gaur egun material asko, zein naturalak zein sintetikoak, sartzen da.
Horietariko askok bete du ja bere eginbeharra, eta oraindik ere betetzen
ari da, gizartearen eguneroko bizitzan. Termino horren barruan hain
ezagunak diren zelulosa, almidoia, proteinak, larrua, artilea, kotoia,
zuntz sintetikoak (poliesterrak eta poliamidak), kautxoak, pinturak,
eranskarri asko, etab., bezalako substantziak sar daitezke.
Ideiaren bat egin diezaiogun geure buruari material hauek mugitzen duten ekonomiaz, 1980.ean 2,3x10 9 Tm zuntz sintetiko eta
12x109 Tm beste zenbait polimero edo plastiko saldu zirela esango
dugu. Kautxoei dagokien kantitatea ere antzekoa izanik, harrigarri gerta
dakioke bati nola iritsi den horretaraino, material hauen desarroiloa
azken 50 urteetan bakarrik izan dela kontutan hartzen bada.
Honek ez du esan nahi, noski, gizarteak ez dituela inoiz aldez
aurretik antzeko berezitasunak dituzten materialak erabili. Gizakiak,
sortu zenetik, beti jan egin behar izan ditu makromolekulak bere
elikadurarako: Proteinak, karbohidratoak. Papera bera ere zuntz zelulosikoa da izatez eta, ondorioz, material makromolekularra. Larrua eta
artilea, makromolekularrak hauek ere, beti erabili izan ditu gizakiak
janzteko. Produktu natural hauek, ordea, kimikak (XVIII. mendetik
hona zientzia moduan finkatuta) laborategian egiten eta biltzen zituen
esperientzietatik kanpo geratu ziren. Kanpoan geratze honen arrazoia
Kimika Organikoan erabiltzen ziren substantzien aurrean material haiek
zituzten berezitasunetan aurkitu behar da. Eta horrela, eremu horretan
erabiltzen ziren zenbait metodo: -Isolatzea, purifikatzea, kristaltzea,
destilatzea-, guztiz ezegokiak ziren gorago aipatutako substantziekin
erabiltzeko, ez baitzuten materialok irakiten, ez ziren erraz disolbatzen,
ez zuten kristaltzen, etab.
Kimika Makromolekularraren abiapuntua 1920-1930 hamarrurtean jar daiteke; konkretuago esanda, Diisseldorf-en 1926.ean
Fisikarien eta Naturalisten Alemaniar Elkarteak urtero ospatzen zuen
Batzarrean finkatu zen behin betirako Makromolekula kontzeptua.
Herman Staudinger-ek zenbait landare tropikaletatik ateratako kautxo
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naturalaren hidrogenazioz lortutako produktu batzuren ezaguera oinarri
hartuz, eta produktuok disoluzio diluituetan ageri zituzten liskatasun
handiak abiapuntu moduan hartuz, materialok eta beste antzerako batzu
(zelulosa, proteinak batez ere) ehundaka edo milaka unitate txikiz osatutako katea luzeak zirela postulatu zuen. Unitate txikiak monomeroak izango ziren eta errepikatu eta errepikatu egingo ziren katean
zehar lotura kobalenteen bidez elkartuz. Honelako berezitasunak
izango zituen kateari polimero esango zitzaion edo, nahi bada, makromolekula.
Staudinger-en kontzeptu honen aurrean, Karrer, Bergmann,
Pringheim edo Hess kategoria handiko kimikari organikoek ez zuten
postulatu horren beharra ikusten, garai hartako pentsakeraren kontra
zihoalako edo. Substantzia hauen fusio-puntu altuak, disolbagarritasun
baxuak, liskatasun handiak disoluziotan eta beste zenbait propietate
garai hartan hain modan zegoen Werner konplexuen eredua onartuz
adieraz zitezkeen haien eritziz, lotura kobalenteen beharrik gabe eta
materialok molekula txikien agregatu fisiko moduan ikusiz. Staudinger-en postulatuaren aurkako erasorik gogorrenak, dena den, Polanyi
(1921) eta Brill - en (1923) lan esperimentalekin atera zitezkeen ondorioetatik zetozen. Hauen lanetan zelulosaren eta zeta naturalaren Icristal-gelatxoen neurriak egiten ziren eta garaiko pentsamoldearen arauera,
hain zuzen ere molekula ezin zela inoiz izan kristaltzen zuen Icristal- gelatxoa baino handiagoa, zelulosaren eta zetaren kristal-gelatxoak
4 bat aldiz handiagoak ziren glukosarena baino. Herman Mark-ek,
Kimika Organikotik zetorren zientzilari vienarrak, X izpien ahalmena
aztertzen ari baitzen egiturak determinatzeko, Staudinger-en argudioen
aldeko frogak aurkeztu zituen Dtisseldorf-en: Grafitoaren eta diamantearen kasuetan, adibidez, kristal-gelatxoa molekulak baino handiagoa
zela frogatu zuen Mark-ek. Haren ustez antzerako zerbait gerta zitekeen
katea luzean zehar lotura kobalenteak zeudenean.
Makromolekula kontzeptuak, beraz, guztiz indartuta irten zuen
Batzar hartatik, eta laster hasi ziren beste zenbait zientzilari ohizko
substantzia organikoetatik (monomeroak) katea luzeko materialak sintetizatzen polimerazio-erreakzio deritzen prozesoak erabiliz. Polimerarazio-erreakzioak adizioa eta kondentsazioa bezalako Organikako erreakzioetan oinarritzen ziren. Sistematikoki hasi zen, era berean, bai polimero naturalen bai ezagutzen hasi ziren sintetikoen propietateak aztertzen.
Desarroilo horren ondorio, hamar urte beranduago (1936.ean),
Faraday Society Elkarte Inglesak Batzar zientifiko bat antolatu zuen
"Phenomena of Polymerization and Polycondensation" izenarekin. Bi
alderdi izan ziren batez ere garrantzizkoak Batzarrean. Alde batetik
material berri hauen pisu molekular altuak neurtzeko eta aztertzeko bi
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teknika berezi deskribatuko ziren: Mintz-osmometria eta biskosimetria. Bestalde , eta bigarrenez, zenbait bide berri zabaldu ziren katea luzeko substantziak sintetizatzeko. Batzarreko "izarra" Wallace
Carothers zientzilari amerikarra izan zen zalantzarik gabe. Kimikari
hori, Nemours-ko Du Pont entrepresan lanean ziharduela, dialkoholen eta diazidoen arteko erreakzioen bidez polimero-mota asko sintetizatzen ari zen lan egiten zuen industriarako. Lehen kondentsazio-erreakzioaren ondorioz sortutako molekulek azido-taldea eta alkohol-taldea zituzten mutur bietan; hauek beste molekula batetako kontrako taldearekin erreakzionatuz katea luzeagoak emango zituzten. Honela
lortutako substantziek, poliesterrak (diazidoen eta diahalkoholen
erreakzioetatik sortzen baitziren) eta poliamidak (diazidoen eta diaminoen erreakzioetatik sortzen baitziren) batez ere, azkar asko izan zuten,
eta badute oraindik ere, erabilpen handia giza-bizitza arruntean.
Bigarren Munduko Gerrateak, E.E.B.B.-ek bertan parte hartzeak batez ere, ikaragarri bultzatu zuen ikerketa aplikatua polirnero-izaera zuten substantzien gainean, eta Erteuropako zientzilari askok
E.E.B.B-etara emigratu ondoren ez zuten inongo eragozpenik izan
polimerizazio-metodoak eta makromolekulen propietateak aztertzen zi ren Institutoetan bere lanpostua aurkitzeko. Dena den garai horretako
gertakizunik inportanteena kautxo sintetikoen eta antzerakoen
desarroiloa izan zen eta Alemaniarren aurka zeuden aliatuen behikulu
militarren gurpiletan horien erabilpena batez ere.
Garai hartan, Mark-ek berak bere oroipenetan kontatzen duenez,
gudu-gasak material ofensibo moduan oso erabiliak zirenez eta gas
haiekiko iragaztezinak ziren material berriak behar zirela eta, ia azterketa guztiek helburu bakarra zuten, alegia substantzia makromolekularrez egindako mintzek edo filmeek gasekiko zuten difusioa aztertu
edo ikertu.
Gerratea akabatu zenean beharrezkoa ikusten zen ezaguera
guztien bilketa eta sistematizazioa Kimika Makromolekularraren
alorrean. Gerra-giroak inposatzen zituen baldintzak zirela eta, esperientzia asko eta asko alderdi aplikatuei begira egin ziren, eta oinarrizko
arazoak sarri erresolbatzeke geratu ziren; erresolbatze honek, berriz
ere, ezaguera berriak sortu eta aplikazio-eremua zabalduko zuen, alor
honen desarroiloa ikaragarri bizkortuz.
Ospe handiko zientzilari askok, Mark, Zobolsky, Alfrey, Doty,
etab., hitzaldiak bultzatuz eta elkarrekin bilduz, azkenean 1947.ean
bere indar guztiak batuta ikusi zituzten, urte horretan I.U.P.A.C.-ek
polimeroei buruzko lehen Symposium internazionala Lieja-n (Belgikan) ospatzea erabaki baitzuen. Honek Kimika Makromolekularraren
errekonozimendu osoa suposatzen zuen eta marko bat ematen zuen
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eremu berriaren ordenamendu sistematikoa egin ahal izateko. Garai
hartan eman zen argitara, 1946.ean hain zuzen, polimeroei buruzko
lehen aldizkaria: Journal of Polymer Science. Oraindik orain munduan
zehar argitaratzen den aldizkarietan ospetsuenetakoa gai horretaz.
1950-60 hamarrurtean finkatu zen behin betiko polimeroen
eragina industria kimikoan eta bi aurrerapenek izan zuten erabateko
eragina finkatze horretan: Kopolimeroak eta polimero taktikoak.
Kimika makromolekularraren hasi-hasieratik kondentsazio-polimeroen
desarroiloa gertatuz gain, beste zenbait polimero sintetiko ere sintetizatuaz joan ziren, poliffiero binilikoak alegia. Etilenoaren edo monomero binilikoen deribatuak (CH2 = CHX motakoak) oinarri edo
abiapuntu hartuz eta lotura bikoitzaren gainean erreakzioak eraginez
material berri asko lortu zen. Honela bada, propilenotik abiatuz
(CH3 = CH - CH 3 ) polipropilenoa sor zitekeen — CH 2 - CH

Th

CH3
Hala bada, 50-60 hamarrurtean, bi monomero edo gehiago elkarrekin
erreakziona araziz kopolimero binilikoak sintetizatzen hasi zen. Monomero-konposizio ezberdinekin lan egin ahal izateak, monomeroek
erreaktibitate ezberdina izateak eta, honen ondorioz, monomeroak katea
barruan zori-zorian ez sartzeak propietate eta erabilpen ezberdineko
kopolimeroak lortzeko aukera ematen zuten.
Bestalde monomero binilikoen adizio-erreakzioak baditu gainera
jadanik kontrolatu ahal izan diren zenbait alderdi estereokimiko oso
garrantzitsuak. Halaxe da, lotura bikoitzaren eteteak eta ondoren beste
monomero batekin lotzeak, lotura kobalente berria sortzeak, alegia,
monomero binilikoaren bigarren karbonoan dauden H eta X taldeen
kokapen espaziala baldintzatzen dute. Ziegler-ek eta Natta-k, Ti C1 4 /
Et2 A1 Cl motako katalisatzaileak erabiliz disposizio espaziala enegulatu egin zitekeela frogatu zuten, X taldeak beti planoaren alde berdinean edo eta nahi izanez gero alde ezberdinean jar zitezkeela jakin
araziz. Honela lortutako polimeroak arrunt ezberdinak izango ziren eta
beren erabilpena ere askoz handiagoa ordezkatzaileak edozein modutan
jarrita sortutako polimeroekin konparatuz. Ziegler eta Natta-k lan honengatik 1963.eko Nobel Saria irabazi zuten.
70. urteetan eta gaur egun ere bai, mundu makromolekularraren
desarroiloa material berriak eta erabilpen handiagokoak lortzera zuzendu da. Gaur eguneko ikergaien artean hauexek aipa daitezke: Tenperatura altuetan egonkor izango diren polimeroen lorpena, polimero-nahasteen ikerketa, polimeroen erabilpena medikuntzan (protesi moduan edo botiken kontrolatzaile moduan), polimero eroaleak (polime-
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roa izatez, substantzia organikoa denez, ezeroalea da), kopolimero-mota berriak lortzea, etab. Petrolioa dela eta, kontutan izan hau
polimeroen lehengaia dela, beherakada bat izan ondoren berriz ere
berpiztu da polimeroen inguruan interesa eta pentsatzekoa da berriz ere
aurrerapen handiak izango ditugula eremu honetan.

1.2. KONTZEPTU OROKORRAK
1.2.1. Monomeroa, polimeroa, polimerizatzea,
polimerizazio-maila

Jadanik sarrera historikoan aipatu dugun bezala sustantzia
makromolekularrak lotura kobalenteen bidez elkartutako molekula
txikiz, monomeroak alegia, osatuta daudela eman daiteke. Monomero --) polimero bihurtzea polimerizatze - erreakzio esango diegun
erreakzio kimikoen bidez gertatuko da. Bitan sailka daitezke erreakziook:
- Adizio-erreakzioak (edo katen erreakzioak).
- Kondentsazio-erreakzioak (edo etapa-erreakzioak).
Lehen motakoak gerta daitezen monomeroek lotura bikoitz bat
• gutxienez izan behar dute: CH 2 = CHX ( X = H, CH3 , Cl, 0).
Erreakzioa lotura bikoitzaren apurtzearekin hasten da, bi muturretan
edo erradikalak edo katoiak edo anioiak sortuz: hauek izango dira beste
monomeroen elkartzea ekarriko dutenak. Honela bada, CH2 = CHX
monomerotik abiatuz, hauxe edukiko dugu polimerizatu ondoren:
T - CH2 - CH - CH 2 - CH - (CH 2 - CH - CH 2 - CH - T'
n
T eta T' amai-taldeak deritzenak direlarik. Hauek hastarazlearen edo
katalisatzaileen edo disolbatzailearen, etab.. hondarrak dira eta katearen
haztea galerazten dute. Katea batetan errepikatuz joan daitezkeen
unitateak asko dira zalantzarik gabe: kopuru honi polimerizazio-maila esaten zaio.
Kondentsazio - polimerizazioetan bi talde funtzional gutxienez dituzten monomeroak dira egokiak eta erreakzioa talde funtzional
horien artean agituko da: azidoa + alkohola, azidoa + amina, etab.
Erreakzio bakoitzean molekula txiki bat askatuko da, gehienetan ura.
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Adibidez:

-H20
HOOC-(C H 2)8 -CO0H+HOCH2 -CH 2OH —OH 0 [0C -(CH 2) 8 -COO-CH2 - CH 2 -0i n H
azido sebazikoa

etilenglikola

poliesterra

Talde funtzional biak monomero berean egonda jazo daiteke erreakzioa:

-H20
n HOOC - (CH 2 ) 5 -NH2 --01-10- [0C -(CH2 )5 -NH - 0C - (CH 2) 5 -NH 1 nn H
poliamida
1.2.2. Molekula adarkatuak, gurutzatuak eta saretuak
Makromolekulen egiturazko unitateak ez dira beti ilaran jartzen
bata bestearen ondoren. Honelakoren bat gertatzen da molekula
adarkatuekin; hauetan balentzia bi baino handiagoa duten unitateak egonik hazkuntza direkzio ezberdinetan gerta daiteke. Modu
eskematiko batez 1.1a irudian ikus daiteke:

(b)

(a)

1.1 Irudia
(a) Molekula adarkatuak
(b) Molekula gurutzatuak
Adibide moduan, CH = CH monomeroaren polimerizazioalc
2
I
CH
II
CH2
1,2 loturaren bidez lotura bikoitza uzten du zintzilik. Honek adarrak
sortu ahal izango ditu.

9

Adartzeak bi katea nagusi lotu ditzake eta orduan gurutzaketak
izango ditugu (1.1.b irudia).
Gurutzaketak hedadura handia hartzen badu eta polimero osoari
jabetzen bazaio, orduan saretzeaz hitz egiten dugu. Lortzen den emaitza makromolekula bakarra dela esan daiteke eta ezin esan malcromole-

kulez osotuta dagoela. Makromolekula gurutzatuen eta saretuen arteko
muga hauxe dela esan daiteke: Disolbatzaile egokitan jarrita ere
saretuak ez dira disolbatzen, eta bai, bakarrik, handitu sare barruan
disolbatzaile-kantitate ezberdinak onartuz. Bai gurutzaketak
(BRANCHING) bai saretzeak (CROSSLINKING) inportantzia handia dute propietate termikoak, mekanikoak eta disoluzio-propietateak
kontutan hartzeko orduan.
1.2.3. Kopolimeroak

Adizio-polimerizazio batetan kimikaren aldetik ezberdinak diren
bi monomero edo gehiago erabiltzen badira, sortzen den polimeroari
kopolimero deritzo; egiturazko unitateak orohar zorian jartzen dira
katean zehar edo eta txandaka. Horrela A eta B badira monomeroak:
zorian ,..... A-B-B-A-A-B-A-A-A-B-B-B-A-B-B ,
txandaka ,...... A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B ,.
Beste noizpait A-ren eta B-ren unitateak multzoka banatzen dira,
sekuentziak ematen dituzte eta bloke-kopolimeroak izango ditugu
(BLOCK COPOLYMER):
---...-- A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B ----...Bloke-kopolimeroa adarkatua bada monomero bat katea nagusian duela, orduan txertozko kopolimeroa dugu (GRAFT COPOLYMER):
A-A-A-A-A-A-A-A

i
i

B
B

i

B

i

B
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1.2.4. Tamaina, pisu molekularra eta forma
Substantzia organiko arrunten aldean makromolekulek propietate bereziak dituzte. Disolbatzaile egoldtan jarritakoan, adibidez, makromolekulek karakter koloidala ageri dute età kontzentrazio baxuetan ere liskatasun handia dute, biak, esan beharra dago, makromolekulen tamaina handiaren ondorio disoluzioak, adibidez, eragozpen
handiak ditu biskosimetro baten kapilarean zehar pasatzeko.
Tamainaren neurria egiteko modu bat, adibidez, pisu molekularra neurtzea izan daiteke, definizioz polimerizazio-maila bider unitate
monomerikoaren pisu molekularra delarik. Polimero gehienen pisu
molekularra 8.000 eta miloia tartean dago. Dena den miloitako pisu
molekularra duten polimeroak egon daitezke. Gainera badaude makromolekula biologikoak, tabakoaren mosaiko-birusak adibidez, 4 x 107
inguruko pisu molekularra dutenak.
Dena den pisu molekular altuaz aparte oso bereizgarria den
karakteristika hauxe dela esan daiteke: Polimerizatze-baldintzen ondorioz polimero-kantitate batek tamaina ezberdineko katea asko du,
ezinezkoa delarik polimeroentzat pisu molekular bakarra defmitzea eta
beharrezkoa izanik pisu molekularren banaketa bat definitzea. Banaketa
honen irudikapen tipikoa 1.2. irudian ikus daiteke
batazbesteko zenbaki-pisu
molekularra, fVfn
batazbesteko pisu-pisu
molekularra, 1-"n%1-„,

1.2 Irudia
Pisu molekularren
banaketa tipikoa.

va•nn•nn111

pisu molekularra
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Banaketa honek asko baldintzatzen du pisu molekularraren bidez
egindako polimero baten karakterizaketa eta, adibidez, pisu molekularra ematerakoan tontorrari dagokion pisu molekularra eman dezakegu,
baina honek ez digu guztiz karakterizatzen polimeroa.
Are gutxiago banaketa zabal samarra denean eta orduan beste
zenbait batazbesteko pisu molekular erabil daitezke:
liNiMi

=

zenbaki-pisu molekularra 54 n =

i

, N.

1, w i*
1, wi / Mi )
(1

Ni izanik Mi pisu molekularra duen molekula-kopurua w i polimero-kantitatean
2
1Ni Mi w . M.
pisu-pisu molekularra
Mw =
N.
Antzera defini daitezke beste zenbait batazbesteko balio:
Ni Mi

N

Mz+1

Mz
Ni M2i

N iMi

Normalean pisu molekularrak neurtzen dituzten teknikek,
dituzten berezitasunengatik, bi batazbesteko balio ematen dituzte
lq n eta M W . Garbi dago, polimero-kantitate osoa pisu molekular
bakarrez osotuta balego orduan TV-I n = M w = M z =
Zenbat eta
banaketa zabalagoa izan hainbat eta handiagoa izango da batazbesteko
balioen ezberdintasuna. M w/lqn erlazioa polisakabanatze-indizea
deritzo eta banaketaren zabaleraren neurria da. Zenbat eta batetik
gertuago egon erlazio hori hestuagoa izango da banaketa eta viceversa.
Hala ere pisu molekularrak ez du makromolekularen tamainaren
ideia zehatzik ematen. Substantzia organikoetan ordenatze-moduak ez
du eragin handirik propietateetan; makromolekulen kasuan, ordea, katearen elementuek hartzen duten ordenamenduak ikaragarri aldatzen
ditu propietateak. Katea batek, adibidez, bi era ezberdin har ditzake disoluziotan dagoenean, edo zabal-zabaldua edo mataza (harilko)
moduan (COIL).
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molekula zabaldua

COIL edo mataza
edo harilkoa

Bi polimero-disoluzio hauen propietateak, eta makromolekula
bienak egoera solidoan aski ezberdinak dira. Honela bada, almidoiak
eta zelulosak egitura kimiko antzerakoa dute, baina almidoiak adarkatze asko du eta horren ondorioz harilko itxura hartzen du; zelulosa,
ostera, ez da hain adarkatua eta forma askoz hedatuagoa hartzen du.
Zelulosa, esandakoaren ondorio, haritsua da eta almidoia hautsua, eta
propietate guztiak, erabilpenak, etab fenomeno honek baldintzatzen
ditu.
Makromolekulen harilkatzeko ahalmena ezberdina da katea nagusiko loturen inguruan bira egiteko duten erraztasunaren arabera.
Behatuz 1.3. irudiko makromolekula (3) loturak edozein leku har
dezakeela ikus daiteke, baldintza bakarra betetzen badu, alegia, C4 karbonoa (2) loturak eratzen duen konoaren oinarrian egongo dela. Bira
egiteko ahalmen honek ehundaka lotura dituen katea batek milaka modu ezberdin izango dituela jartzeko dakar ondorio, eta kateak harilko
forma hartuko du edo era hedatua eragozpen esterikoen arabera.
C4

C2

(2)

(1/
Ci

1.3 Irudia

1.2.5. Heterogenotasun kimikoa
Polietilenoaren egitura hauxe dela: ---CH2 - CH2--- esaten
dugunean egitate ideal bat besterik ez dihardugu ematen eta horixe da,
hain zuzen, izenburu horrekin adierazi nahi dugun kontzeptua. Polimerizatze-baldintzen ondorioz polietilenoak, portzentaia baxuetan bada
ere, akatsak izan ditzake, hala nola metil, binil, biniliden taldeak adar
moduan sartuak. Oso normala da fenomeno hau eta eragin inportantea
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izan dezake materialaren zenbait propietatetan, kristalinitatean adibidez.
Era berean, katalisatzaile, hastarazle, ezpurutasun-hondarrak, etab, heterogenotasunak izan daitezke.
1.2.6. Isomeria
Konposatu binilikoetan CH2 - CHX , X ordezkatzailea
duen karbonoaren egoera normala kualternarioa eta asimetrikoa izatea
da, atzetik darraion kate zatikiak ez baitu aurretik doakionaren berdina
izan beharrik. Honen ondorioz dextro eta levo isomero optikoak izan
daitezke, baina, dena den, honek ez du inportantzia handirik politneroen kasuan, zenbaitetan izan ezik.
Ordezkatzaileen erregulartasun espaziala, ordea, oso garrantzizkoa da. Eta horrela, katea polimerikoari goitik begiratzen badiogu erarik hedatuenean dagoenean hiru ordenamendu ezberdin izan daiteke
ordenamendu ataktikoa (zorian), sindiotaktikoa (txandaka) eta
isotaktikoa (Ikus 1.4 irudia)
X
XX
ORDENAMENDU
ATAKTIKOA (zorian)
F—L
?
X
X X X
ORDENAMENDU
SINDIOTAKTIKOA
(txandaka)
ORDENAMENDU
ISOTAKTIKOA

n•••••.'

1
1
x
x

I

X

I

X

I

I

x

I

I

X X X X X

1.4 Irudia
Katea polimerikoaren ordenamendu desberdinak.
Egitate honen arabera propietateak (mekanikoak, termikoak,
disoluzioetan) oso ezberdinak izan daitezke. Ziegler-Natta-k 1954.ean
beranduago aztertuko dugun polimerizazio esterospezifikoa sartu
eta C14 Ti / (isobutil)3 Al motako katalisatzaileak erabiliz makromolekulen iraultza industriala ekarriko zuten polimero ordenatuak (sindiotaktikoak eta isotaktikoak) lortu zituzten. Lortutako material hauen
propietateak askoz ere hobeak ziren eta hortik izan zuten arrakasta.
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Bukatzeko, kautxo izeneko polimeroetan badago propietateetan
eragin interesgarria duen beste isomeria bat, dienoak polimerizatzerakoan sortua, hauek unitate polimeriko bakoitzeko lotura bikoitz bat
lagatzen baitute erreakzionatu gabe. Horren ondorioz, lotura bikoitzagatik alegia, bi karbono hauen ordezkatzaileak plano batetan daude loturek 120° ko (sp2 hibridazioa) angelua eratuz; honek CIS eta TRANS
isomeroak emateko ahalmena sortzen du. Poliisoprenoan, adibidez,
1,4 motako polimerizazioak bi egitura emango ditu.
Poliisoprenoa hauxe izanik: CH2 = C(CH3) - CH = CH2 egiturak hauexek izango dira:
CH2CH2
C=C
cr_T

3
CIS 1,4

H

CH2

\

CH3

\cp

TRANS 1,4

2. GAIA
POLIMEROEN EGOERA SOLIDOA
ETA DISOLUZIOAK

2.1. Polimeroen egoera

2.2. Polimeroak disoluziotan

2. POLIMEROEN EGOERA SOLIDOA
ETA DISOLUZIOAK

2.1. POLIMEROEN EGOERA SOLIDOA

Egoera solidoaren ikuspegitik material guztiak bi muga-egoeratan egon daitezke:
- Egoera amorfoa. Adibiderik arruntenak beirak dira. Hauek
beroak eraginda bigundu egiten dira eta moldatzeko moduan jartzen
dira.
- Egoera kristalinoa edo kristal-egoera. substantzia organiko solido askok ageri du berezitasun hau: Konposatuok tenperatura
bakarra dute presio jakin batetan, handik gora solidoa likido-egoerara
pasatzen dena. Tenperatura horri edo, zehatzago esanda, puntu horri
fusio-puntua esaten zaio.
Ikuspegi ezberdina erabil daitezke bi muga-egoera horiek
bereizteko, baina hasteko esan dezagun egoera amorfoa isotropoa
den bitartean egoera kristalinoa anisotropoa dela. Solido amorfoek,
berezitasun horrengatik, propietateen balio berdina ematen dute zein
nahi den neurria egiteko hartzen den norabidea. Ez da horrela gertatzen, edo ez du gertatu beharrik kristal-egoeran dauden solidoetan.
Polimeroei gagozkielarik, badaude egon zenbait material polimeriko
amorfo idealak direnak (kautxoak adibidez) baina gutxienak dira.
Gehienetan ingurune amorfo batetan kristal-eremuak daude, hau da, ez
dira ez amorfo hutsak ez kristalino hutsak; hau dela eta tarteko egoera
honi erdikristalinoa deritzo. Egoera kristalino hutsa, beste muturrean, kanpo-ajenteen bidez lor daiteke bakarrik. Zuntzak, adibidez,
material funditua hodi estu batzutan zehar pasaraziz lortzen dira,
materialaren kristal-eremuak ordenatu egiten dira Icristalinitatea handiagotuz.
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Hiru egoera hauek 2.1 irudian ikus daitezke:

1

c2
AMORFOA

ERDIKRISTALINOA

ERDIKRISTALINO
ORIENTATUA (ZUNTZA)

Edozein materialetan egoera amorfoa beira-trantsiziozko
tenperatura (Tg edo glass transition) deritzon tenperaturak karakterizatzen du; tenperatura horretan materialaren biguntzea gertatzen da.
Egoera kristalinoa, ordea, fusio-tenperaturak edo melting tenperature (Tm) delakoak karakterizatzen du; tenperatura horretan kristal-egitura apurtu egiten da likido-egoerara pasatuz. Bi puntuok aurkitzeko tenperaturarekin aldatzen den magnituderen baten, bolumen espezifikoarenak adibidez, neurri esperimentalak egiten dira. Tg-an,
lehenbizi, V-T zuzen esperimentalean maldaren aldaketa, espantsio-koefiziente termikoaren (a) aldaketa alegia, ikusten da; Tm-an,
ostera, bolumen espezifikoaren aldaketa handia ikusten da materiala solidotik likidora pasatzearen ondorio. Polimeroek gehienetan
trantsizio biak dituzte eta horregatik .usp-T bezalako irudikapenak 2.2.
irudian agertzen den mota honetakoak izango dira.
Konposatu organiko arrunten kasuan T m-a bakarrik izan ohi da
eta tenperatura horretan gertatzen da likidatzea. Polimeroen kasuan, ordea, Tm-ak tarte bat betetzen du 10/20°C-ko tartea.
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T

T

2.1 Irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa tenperaturarekin polimero erdikristalinoetan.
Honelako diagramaren azalpena erraza da. Tenperatura baxuetan
polimeroa zurruna da gutxi gora behera. Tenperatura igotzerakoan eta
T -aren inguruan sistemari ematen zaion beroaren eraginez katea
nagusiko loturen inguruan lehen gertatzen ez ziren zenbait bira gertatzen hasiko dira (tenperatura baxuagoetan birok debekatuta zeuden),
eta masa polimerikoa bigundu egiten da eta moldakorra egin. Hala ere
solido itxura du, ematen zaion beroa nahikoa ez delako kristalguneak
apurtzeko eta desordenatzeko. Tenperatura igoaz bagoaz kristalak apurtuko diren Tm puntura iritsiko gara. Momentu horretan sortzen den
desordenak kateen berrordenaketa berri bat dakar ondorio eta bolumenaren aldaketa handi bat gertatuko da. Bolumen-aldaketa ez da bat
batekoa kristaltxoak denak berdinak ez direlako eta ingurune amorfoa
ere ezberdina delako kristal-eremu bakoitzarentzat. Tm-tik gora polimeroa fundituta dago eta bolumen espezifikoaren aldaketak tenperaturarekin likido-egoeraren espantsio-koefizientea, OClikidoa, ematen du.
2.1. taulan zenbait polimeroren Tg eta Tm-aren balio tipikoak
ematen dira.
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2.I.TAULA
Zenbait polimeroren Tmeta T g-a.

Polimeroa
Polietilenoa
Poli(binil kloruro) ataktikoa
Poli(metil metakrilato) ataktikoa
Nylon 6
Politetrafluoroetilenoa (Teflona)

T g(°C)
-125
81
105
50
-113

Tm (°C)
110-135
273
200
223
327

Datozen lerroetan Tg eta Tm-an eragina izan dezaketen zenbait
faktore ikusi eta eztabaidatuko ditugu, 2.1. taulan eman ditugun balioak argitu edo nahian. Lehen hurbilke.ta batez T g-a katearen mugikortasunarekin identifikatuko dugu eta Tm-a kateak ordenatzeko
duen ahalmenarekin. Ordenatzea orientatzearekin ere bat etor daiteke.
Bi jarrera hauek baldintzatzen dituzten faktoreak, beraz, hauexek izan
daitezke:
1.- Geometria erraz eta sinplea. Zenbat eta errazagoa edo
sinpleagoa izan katearen egitura erraztasun handiagoa izango du polimeroak orientatzeko edo kateen arteko hurbiltze bat lortzeko. Hau dela
eta kateatik zintzilik izan daitekeen talde handi batek orientatze eta
hurbiltzearen aurka joko du.
2.- Erregulartasuna. Ordenatzeko izango duen ahalmenaren
aldetik begiratuta hau ere, eta katea hidrokarbonatutik zintzilik izan
daitezkeen ordezkatzaileak kontutan izanda, errazago ordenatuko dira
erregulartasun handiagoa duten ordezkatzaileak, hau da, adibidez katea iso- eta sindiotaktikoak.
3.- Molekulen arteko indarrak. Molekulen arteko edozein
indarrek eramango ditu molekulak ordenatzera katearen segmentuak
gogor mantentzen baititu elkarrekin. Van der Waals-en indarrak,
dipolo-dipolo eta dipolo-dipolo induzitua elkarrekintzak izan daitezke
molekulen arteko indarren adibide.
4.- Malgutasuna. Kateak egitura kimikoagatik bira egiteko
duen ahalmenari esaten zaio malgutasuna. Edozein ordezkatzaile, edo
handi edo polar, izan daiteke eragozpen birak egon daitezen.
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Esandakoa esanik ideia orokor moduan zera esan daiteke, alegia
T -a kateak bira egiteko eta errotatzeko izango duen ahalmenaren
menpe egongo dela eta T m -a, berriz, erregulartasun, geometria erraz
eta molekulen arteko indarren menpe. Hau dena oinarri hartuz 2.1
taulan emandako polimeroen T g eta Tm -ak azaltzen ahaleginak egingo
ditugu.
Polietilenoa (PE): [ (CH 2 - CH 2) n"-- . Oso katea malgua da
errotaziorako inongo eragozpenik gabea, hidrogenoa bolumen txikieneko atomoa baita. Beraz Tg -a baxua izango da. Ageri duen T m altua
geometria errazari leporatu beharko zaio, ez baitago bestela molekulen
arteko indarrik (dipoloak, H zubiak) ordenamendurik sortuko duenik.
Poli(binil kloruro)-a (PVC)
Orain dugun kloroa hidrogenoaren
ordez, oso handia da harekin kon4
CH)
paratzen badugu. Hori dela eta
C1
eragozpen esterikoak sortuk
ditu loturen biren kontra eta Tg -a
askoz altuagoa izango da PE-arena baino. Era berean polietilenoarekin
konparatuz kloroak dipoloak sortzen ditu eta geometria sinplea eta erraza zaildu. Bata bestearen kontra doa zalantzarik gabe eta bien arteko
burrukan molekulen arteko indarrak irtengo dira irabazle. T m -a, beraz,
altuagoa izango da polietilenoarena baino.

(CH, -

Poli(metil metakrilatoa)-a (PMMA)
Antzerako zerbait gertatuko da poli(metil metakrilato)-arekin
CH
, 3Zintzilik dagoen taldea polarra da eta
bolumen handikoa. Bira egiteko
I
eragozpenak, beraz, handiak izango
•nn•••n •• cH 2 -- ? -...-...
dira (Tg altua), baina geometriaren
eta molekulen arteko indarren
C=0
norgehiagoketa haren aldekoa da
I
(Tm baxuagoa).
OCH 3
Bai poli(binil kloruro)-an bai poli(metil metakrilato)-an Tm-ak
altuagoak izango dira polimero ataktikoen ordez iso- edo sindiotaktikoak hartzen baditugu.
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Nylon 6: Poliamida

NH - (CH2)5 - C01;

Bost karbonoen segida horrek katea malgu samarra izatea egiten du eta
Tg-a ondorioz, baxu samarra. Malgutasuna eta T g baxua segida horrengatik da zalantzarik gabe, zeren karbonoen kopurua handiagoa egin
ahala T -a txikiagoa egiten da. Dauden talde polarrek, ordea, asko
handitzen dituzte molekulen arteko indarrak eta ondorioz Tm-a ere altuagoa egingo da. Nabari-nabaria esandakoari dagokienez NH taldeen
artean sor daitezkeen H zubiak.
Teflona

CF2 - CF2 *j
1,

Fluoro atomoek talde

polarrak osatzen badituzte ere, atomoak hain txikiak dira ez baitiote bira
egiteari eragozpenik egiten, eta horregatik T g-a aski baxua da. Baina
bestalde C-F loturen polaritateak molekulen arteko indar handiak
sortzen ditu eta batuz horri molekularen geometria erraza teflonak Tm
altua azaltzen du.
2.1.1. Termoplastikoak, termogogorkorrak eta
termoegonkorrak

Polimeroek tenperaturarekiko duten konportamoldeari begiratuta, teknika eta industri mailan material plastikoak horrelaxe sailkatzen
dira:
Termoplastikoak. Polimeroen konportamolderik normalena
da. Tenperatura igotzerakoan bigundu egiten dira edo.funditu. Industri
mailan interesanteenak berotan moldeatu egin baitaitezke eta hoztutakoan eman zaien forma mantendu.
Termogogorkorrak. Beroaren eraginez honelako materialak
erretikulatu egiten dira, loturen bira egiteko ahalmena txikiago eginez.
Beraz materiala gogortu egiten da.
Termoegonkorrak. Termogogorkorren azken urratsa da,
erretikulatzeak material osoa, ia, hartzen baitu. Materiala ez da aldatzen
asko berotuta ere. Tenperatura asko igotzen bada materiala, kateak
apurtuz, degradatu egiten da.
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2.2. POLIMEROAK DISOLUZIOTAN

Laborategian lan egiten denean sarri disolbatu ohi dira polimeroak. Honela, adibidez, honelako gauzak egin behar direnean disolbatzen
dira:
- Purifikatzean: Merkatal polimeroek klase askotako substantziak izaten dituzte: Gehigarriak, egonkortzaileak, antioxidatzaileak, etab. Hauek denak kendu beharra dago makromolekularen propietatealc aztertu nahi direnean. Purifikatze-prozesuan polimeroa eta
gehigarriak disolbatu egiten dira disolbatzaile organiko batetan eta ondoren hauspea arazi egiten da polimeroa, gehigarriak disolbatuta
geratuz.

- Frakzionatzea: Pisu molekularrean banaketa jakin bat duen
polimeroa zatitan edo frakziotan banatzea da frakzionatzea eta lortzen
diren zatiek hasierako polimeroaren pisu molekularraren banaketa diferentea dute, banaketa estuagoa alegia, pisu molekular gutxiagorekin.
Frakzionatze-teknika guztietan disolbatu beharra dago polimeroa.
- Pisu molekularren neurketa: Polimeroen karakterizaketan
oinarri-oinarrizkoa den alderdia da hau. Pisu molekularra lortzeko erabiltzen diren propietateetatik, propietate koligatiboak adibidez, gehienetan polimeroak disolbatuta egon behar du.
- Zenbait magnituderen neurketa: Liskatasuna, difusiokoefizientea, momentu dipolarrak, etab. disoluziotan neurtu ohi dira.
Beraz, garrantzizkoa dirudi polimeroen zenbait disoluzio- konportamolde ezagutzeak. Goazen bada, oinarri-oinarrizko diren ezaguerok ematera. Makromolekula bat likido organiko batetan jartzen denean
disolbatzera iritsiko bada prozesu hauek gertatu behar:
Hantura edo handitzea: Disolbatzailetan jarritakoan polimeroa, honen kateen artean sartzen hasten da disolbatzailea zirrikitu
guztietara iritsiz: ondorioz polimeroaren bolumena handiagoa egiten da,
polimeroa hantu edo handitu egin dela esaten da. Polimeroa opakoa
bada, gainera, disolbatzailearen sartze hutsak garden bihurtzen du.
Handitze-prozesu hau oso astiro gertatzen da sarri eta hobe da handitzen ari den bitartean ez eragitea, eragitearen indar zentrifugoak berak
galerazi, edo nekeztu behinik behin, egiten baitu disolbatzailearen sarrera polimeroaren barruan.
Disolbaketa: Behin disolbatzailea polimeroan sartu ondoren,
orain bai eraginez materiala apurtu egin daiteke eta barreia disolbatzailetan. Orduan benetazko disoluzioa dugu.
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Dena den, esandakoak polimero amorfoetan gertatu ohi diren fenomenoak deskribatzeko balio du, ez baita kateen artean lotze-modu berezirik. Zenbat eta ordenatuagoa eta kristalinoagoa izan polimero bat zailagoa da disolbatze-prozesua, disolbatzailea ez baita gehienetan kristal-eremuetan sartzen,disolbatzailea oso-oso polarra ez bada;
eta sartzen ez bada ezin polimeroa apurtu. Material kristalino samarretan kristal-eremuen desagertzea gertatu dela baieztatu ahal izateko polimeroaren Tm-raino berotu beharko da sistema. Normalean, dena den,
nahikoa da Tm-tik 20-30°C beheragoraino berotzea.
Material erretikulatu edo saretuetan disolbatzaileak handitu egiten du polimeroa gehiago ala gutxiago saretze-mailaren arabera
eta zeharkako loturen malgutasun-ahalmenaren neurrian. Prozesu honetan polimeroa 10 aldiz (edo gehiago) handitzen da eta inoiz ez da disolbatzerik gertatzen.
Material polimeriko bat disolbatzea ala ez disolbatzailearen
disolbatze-ahalmenaren neurrian ere badago eta zentzu honetan polimero baten disolbatzaile onez ala txarrez hitzegiten da. Disolbatzailea
termodinamikoki ona da polimero-disolbatzaile elkarrekintzak edo
erakarpen-indarrak handiagoak direnean polimero-polimero direlakoenak baino eta kasu honetan kateak joera edukiko du disolbatzffile-molekulez inguratzeko eta polimeroa guztiz barreiatuko da disolbatzailetan disoluzioa emanaz. Disolbatzailea termodinamikoki txarra bada, polimero-kateak polimeroz inguratuta egon nahiago du disolbatzailez baino eta molekulak elkartuz hauspeatua sor daiteke
beste fase bat emanaz. Disolbatzaile onari hemendik aurrera disolbatzaile esango zaio eta txarrari hauspeatzaile. Bien arteko muga ez
dago, ordea, guztiz zehaztuta. Bi kontzeptu hauen mugan, adibidez,
tenperaturak badu bere eragina eta tenperatura baxuetan disolbatzaile
txarra den likidoa on samarra izan daiteke tenperatura altuetan.
Bestalde polimero-kantitate batetan pisu molekularraren banaketa dagoenez, pisu molekular altuko espezieak zailago disolbatzen dira pisu
molekular baxukoak baino. Hau frakzionatzea esaten zaion prozesuaren oinarri da. Pisu molekularrarekiko disolbagarritasun ezberdina
oinarri harturik batek polimeroa disolbatzaile txar batetan disolba dezake tenperatura altuetan eta hoztuz joan ondoren. Zenbait gradu hoztutakoan disoluzioa uher bihurtzen da, tenperatura horretan disolbaezin
diren pisu molekular altuko espezien hauspeatzearen seinale. Tenperatura horretan mantenduz bi fase lortuko dira : Gela eta disoluzioa,
lehenbizikoa pisu molekular altuko espezieek osatua. Faseok aldendu
ondoren prozesuari ekin diezaiokegu berriz ere tenperatura jaitsiz. Honela segituz hasierako laginaren zenbait frakzio edo zati lortuko dira,
honen pisu molekularraren banaketa hasierakoa baino estuagoa izango
del arik.
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Polimero jakin baten disolbatzaileak eta hauspeatzaileak ezagutzea, noski, prozesu esperimentala da. Hala eta guztiz ere disolbagarritasun-parametroak deritzen balioak taulatuta daude jadanik eta
hauen bidez disolbatzaile baten polimeroarekiko izaera jakin daiteke
aldez aurretik esperimentatu gabe.
Disolbatze-prozesuaren lehen urratsak, dakigunez, molekula
berdinen aldentzea suposatzen du ondoren molekula-mota ezberdinekin elkar daitezen: eta gogora, esandakoarekin antza aurki dezagun, zer
den baporatze edo sublimatze-energia, alegia, molekulak molekula berdinez inguratuta daudela ingurunetik ateratzeko behar den
energia. Energia hauei, esandakoagatik, kohesio-energia esaten
zaie. Hala bada, likido organiko baten disolbagarritasun-parametroa Si
(1 delakoak disolbatzaileaz ari garela esan nahi du) honelaxe definitzen
da:
82
E
[2.1]
kohestbow • 1
V i bolumen molarra izanik Ekohesibo -aren unitateak kcal/mol direnean. Garbi eta argi dago: polimeroen kohesio-energiak ezin dira jakin
polimeroek ez irakin ez sublimatu egiten ez duten aldetik. Baina
molekula sinpleen Ekoh-etatik abiatuz batek talde funtzionalei eman
diezaieke Ekoh-en balioa. Eta horrela etanoaren kohesio- energia zati
bi, CH3-aren kohesio-energia izango da. Honek azetonaren kohesio-energia neurtuz -00- taldearen energia emango du. Eta horrela aurrera.
taulan talde funtzional ezagunen Ekoh direlakoak ematen dira.
2.11. TAULA
Taldea

E koh (kcal/mol)

Taldea

E ko (kcal/mol)

-CH3

1,78

-CL

3,40

-CH 2 -

0,99

-F

2,60

=CH-

0,99

-NO 2

7,20

-CHO

4,70

-SH-

4,25

-COOH

8,97

-CO-NH

-NH2

3,53

16,2

26

Polimeroek errepikatzen diren unitateak dituztenez unitate bakoitzaren Ekoh lor daiteke egiturazko unitatea osatzen duten taldeen
energia batuz. Beste horrenbeste egin dezakegu bolumenarekin eta
[2.1] ekuazioaren bidez disolbagarritasun-parametroa lor. eta
2.IV. tauletan polimero eta likido askoren parametroak eman ditugu.
Nola disolbagarritasun-parametroa Ekoh delakoaren zuzenki proportzionala den parametro horrek molekuln arteko indarren neurria emango digu (ikus S handiagoa egiten dela segida honetan: hexanoa toluenoa - kloroformoa -metanola -ura edo polimeroen kasuan,
polietilenoa - poli(binil kloruro)-a nylon66).
Disolbatze-prozesua prozesu termodinamikoa da energia askeak,
AG, kontrolatua:
AG = All- TAS

[2.2]

Disolbatzea izan dadin AG-k negatiboa izan behar du. Disolbatze-prozesuetan desordenatze-prozesua gertatzen denez AS positiboa
izango da beti eta, ondorioz, AG positiboa ala negatiboa izango da
AH-ren balioaren arabera. Disolbatze-entalpia disolbagarritasunparametroekin erlazionatuta dago Hildebrand eta Scott ekuazioaren bidez
AH = 41) 1 02 (8 1 -82) Vm

[2.3]

nahasteko osagaien bolumen-zatikiak izanik. Zenbat eta txikiagoa
izan (8 1 - 8 2) txikiagoa izango da AH eta disolbatze-prozesua erraztut
geratuko da. Horrela bada, polimero baten aurrean aukeratuko dugun
disolbatzailearen polimeroarenetik, 8 2, zenbat eta gertuago egon
hobeto. Hauspeatzailea aukeratzeko unean (S - 8 2) handiagoa izan
dadila egingo dugu. Vm nahastearen bolumena da.
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2.111. TAULA
Zenbait polimeroren disolbagarritasun-parametroak.
Polimero

PTFE-a
Polidimetilsiloxanoa
Polietilenoa
Polipropilenoa
Poli-isobutilenoa
Estireno butadieno kautxoa
(%25 Estireno)
Poli-isoprenoa(kautxo naturala)
Polibutadienoa
Polisulfuro N kautxoak
Poliestirenoa
Polildoroprenoa
Nitrilo kaubcoa (%25 Akril.)
Poli(binil azetato)-a
Poli(metil metakrilato)-a
Poli(binil kloruro)-a
Poli(bisfenol-A karbonatoa)-a
Poli(biniliden kloruro)-a
Poli(etilenglikol tereftalato)-a
Zelulosa dinitratoa
Zelulosa dinitratoa
Zelulosa diazetatoa
Epoxi erretxinak
Nylon 66
Poliakrinitriloa

8

(cavec) 1 / 2

6,2 c
7,3
7,9°/8,1 c
7,9
8,05°/7,7c
8,09-8,6°/8,54 c
7,9-8,35°/8,15 c
8,4-8,6°/8,38c
9,04-9,4
8,5-9,7°/9,12c
9,18-9,25°/9,38c
9,38-9,5`19,25c
9,4c
9,0-9,5°/9,2c
9,38-9,719,55c
9,5 c,m
9,8
10,7
10,56°/10,48c
11,35c
..,_ 11,0
11,1°
13,6
15,4

o = behatua, c = kalkulatua Small-en datuekin,
c.m. = karbonatu organikoen ereduekin lortutako
datuekin kalkulatua.
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2.IV. TAULA
Zenbait substantzia organikoren
disolbagarritasun-parametroak.
8 (cal/cc) 1/2

8 (cal/cc 1/2
neo-pentanoa
Isobutilenoa
n-hexanoa
Dietileterra
n-oktanoa
Metil ziklohexanoa
Diisopropil zetona
Metil Amilazetatoa
Trementina
Ziklohexanoa
2.2-dikloro propanoa
Amil azetatoa
Metil isobutil zetona
Dipentenoa
Amil azetatoa
Netil isopropil zetona
Karbono tetralcloruroa
Pinuaren olioa
Piperidina
Xilenoa
Dimetil eterra
Toluenoa
Butil zelosolbea
1,2-dildoropropanoa
Mesitil oxidoa
Isoforona
Etil azetatoa
Bentzenoa
Diazetona alkohola
Kloroformoa

6,3
6,7
7,3
7,4
7,6
7,8
8,0
8,0
8,1
8,2
8,2
8,3
8,4
8,5
8,5
8,5
8,6
8,6
8,7
8,8
8,8
8,9
8,9
9,0
9,0
9,1
9,1
9,2
9,2
9,3

Tetraldoroetilenoa
Tetraldoroetanoa
Tetralina
Karbitola
Metil kloruroa
Metilen Idoruroa
Ziklohexanoa
Zelosolbei
Dioxanoa
Karbono disulfuroa
Azetona
n-oktanola
Butironitriloa
n-hexanola
Butanol-sek.
Piridina
Nitroetanoa
n-butanola
Ziklohexanola
Isopropanola
n-propanola
Dimetilformamida
Hidrogeno zianuroa
Etanola
Kresola
Azido formikoa
Metanola
Fenola
Glizerina
Ura

9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,7
9,9
9,9
9,9
10,0
10,0
10,3
10,5
10,7
10,8
10,9
11,1
11,4
11,4
11,5
11,9
12,1
11,2
12,7
13,3
13,5
14,5
14,5
16,5
23,4

3. GAIA
POLIMERO SINTETIKOAK:
SAILKAPENAK

3.1. Adizio-polimeroak
3.2. Kondentsaziozko polimeroak

3. POLIMERO SINTETIKOAK:
SAILKAPENAK

Polimerizazio-erreakzioaren arauera polimeroak, Carothers-en
eritziz, bitan sailka daitezke:
- Adizio-polimeroak
- Kondentsazio-polimeroak
Adizio-polimeroetan unitate monomerikoa eta hasierako monomeroa berdin-berdinak dira. Kondentsaziozkoetan berriz, unitate monomerikoak zenbait atomo gutxiago ditu monomeroak baino. Hala ere
berdintza edo desberdintza honek ez du inportantzia berezirik eta
polimeroen sailkapen hau justifikatzen duen arrazoia ez da hori beraz;
polimerizazio-prozesuen desberdintasuna baizik.
Kondentsaziozko polimerizazioak talde funtzionalen artean jazotako erreakzio organiko normalak izan eta etapaka gertatzen diren bitartean, adiziozkoak katen erreakzioak izan ohi dira eta bertan
zentru aktiboak izan behar dute. Kondentsazio-polimeroen unitateak
katearen bizkar-hezurrean dauden talde funtzionalen bitartez lotzen
dira. Adiziozkoetan, ostera, ez da talde funtzionalik katean eta katea
nagusia karbono-karbono segida bat besterik ez da; talde funtzionalak,
egotekotan, ordezkatzaile moduan egongo dira kateatik zintzilik. Inportantea da diferentzia hau, ikaragarri baldintzatzen baititu bai propietate
fisikoak, bai propietate kimikoak. Azter ditzagun, hala ere, zehaztasun
handiagoarelcin polimero-mota biak.
3.1. ADIZIO-POLIMEROAK
Polimero hauetatik inportanteenak monomero ez-asetuen polimerizazioaren ondorioz sortzen dira. Polimerizazio honek hiru prozesu
ezberdin suposatzen du:
a) Hastea

b) Hedatzea

c) Bukatzea

Normalenean erabili ohi diren monomeroak hauexek dira:
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/X
CH2 = CH

CH = C

CH = CH

2

\X
binilikoak

binilidenoaren
deribatuak

binMnoaren
deribatuak

Inportanteenak, dena den, lehenbizikoak dira.
Hastea monomeroaren aktibatzea da eta prozesua substantzia
kimiko ezberdinen bitartez eragingo da: katalizat7aileen edo hartarazleen bidez, hain zuzen. Batzutan ajente fisiko batek eragin dezake aktibatzea: Beroa, erradiazioa. Ondorioa beti edo erradikala emateko, edo
ioia emateko lotura bikoitzaren irekitzea da:
T - CH2 -.CH
X
erradikala

T --> CH 2 -->

H

1

T

CH CH
X

X
karbanioia

karbonioa

T denetan talde kimikoa da eta jeneralean hastarazletik sortua
izango da, edo, geroago ikusiko dugun bezala, erreakzio konplexuago
batetatik.
Hedatzea monomero-molekulen itsastea da hastean sortu den
erradikalari edo ioiari.
Bukatzea edo amaiera substantzia aktiboen desaktibatzea da.
Hazten ari diren bi katearen artean gerta daiteke desaktibazioa, edo
katea bat eta hastarazlearen erradikala, etab.
Polimero-molekula baten sintesia, monomerotik hasita, oso
azkarra da. Segundo batzu nahikoa dira polimeroa sor dadin. Beste
espezie asko oraindik ere hazi gabe daude eta oso pisu molekular baxukoak izango dira. Monomoro-polimero bihurtze osoak orduak beharko
ditu oraindik ere eta abagadune batetan polimerizazio-nahastean polimero osatuak eta oraindik hazten hasi gabeko monomeroak egongo
dira. Espezie aktiboen kontzentrazioa oso txikia da prozesu honetan.
Bestalde hedatzearen eta bukatzearen artean sortzen den konpetentziaren ondorioz, polimero-molekulek polisakabanatze handia
ageri dute. Zinetikaren ikuspuntutik polimerizazio-erreakzio hauek
katen erreakzioak dira eta ondorioz oso azkarrak. Eta tarte txikitan
miloiko pisu molekularra duten molekulak sor daitezke. Tenperatura
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baxuak ere ez dira eragozpen handia erreakzio hauentzat.
3.1. TAULA
ADIZIOZKO POLIMEROEN SAILKAPENA

A 1. Binilikoak: Monomeroek C = C lotura bikoitza dute
Hidrokarburoak
Etilenoa
Propilenoa
Isobutilenoa
Estirenoa

CH2 = CH2
CH2 = CH - CH 3
CH 2= C (CH 3) 2
CH 2 = CH

Deritabu halogenatuak
Binil kloruroa
Biniliden kloruroa
Kloro trifluoroetilenoa
Tetrafluoroetilenoa

CH 2= CH Cl
CH 2= C (C1) 2
CF 2 = CF Cl
CF2 = CF 2
Cl

Dikloroestirenoa

CH = CH

Alkoholak
Binil alkohola
Alil alkohola

CH2 = CHOH
CH 2 = CH - CH2OH

Eterrak
Binil isobutil eterra
Binil metil eterra

CH 2 = CH - 0 - CH 2- CH (CH 3) 2
CH 2 = CH - 0 - CH 3

Aldehidoak eta zetonak
Akroleina
Binil metil zetona
Binil isopropil zetona

CH 2 = CH - CHO
CH2 = CH - CO - CH3
CH 2 = CH - CO - CH (CH 3)

Azido karboxilikoak
Azido akrilikoa
Azido metakrilikoa

CH 2 = CH - COOH
CH2 = C(CH - COOH

2
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A 1. Binilikoak (Jarraipena)

Esterrak

Metil akrilatoa
Metil metakrilatoa

CH 2 = CH - OCO - CH 3
CH 2= CH - COO CH3
CH 2= C (CH 3) - COO CH 3

Nitriloak
Akrilonitriloa
Metakrilonitriloa

CH 2 = CH - CN
CH 2 = C (CH 3) - CN

Binil azetatoa

Amidak
Akrilamida
Metakrilamida

CH2 = CH - CO NH2
CH 2 = C (CH 3) - CO NI12

Aminak
Binil dimetil amina

CH2=CH-N(CH3) 2

Polizikloak eta heterozikloak

Binil karbazola

91=CH2

\TO

Binil pirrolidona

CH=CH2

Binil piridinak

Kumarona

Indenoa

CH=CH2
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A 2. Dienikoak: Monomeroek bi lotura bikoitz C = C
dituzte
Butadienoa

CH2 = CH - CH = CH2

Isoprenoa

CH 2 = C (CH3 ) - CH = CH2

Dimetil butadienoa

CH 2= C (CH3 ) - CH (CH3 ) = CH2

Kloroprenoa

CH 2 = C (C1) - CH = CH2

Dibinil bentzenoa

CH 2= CH - - CH = CH2

p-isopropenil estirenoa

CH2 = CH - - C(CH 3 ) = CH2

alil akrilatoa

CH 2 = CH - COO - CH2 CH = CH2

Etilen dimetakrilatoa

CH 2 = C (CH 3) - COO - (CH3 )2- COC - C (CH3) - CH2

3.2. KONDENTSAZIOZKO POLIMEROAK

Kondentsazio-polimerizazioa monomero-molekulek dituzten
talde funtzionalen artean gertatzen da. Funtzionaltasuna monomeroak dituen zentru aktiboen kopuruari esaten zaio. Adibide moduan
dialkohol eta diazido batetatik abiatuz poliester baten produkzioa ikusiko dugu. Lehen urratsa edo etapa dimeroaren eratzea da, esterifikazio erreakzioaren bitartez:
HO-R-OH + HOOC-R'-COOH --> HO-R-00C-R'-COOH + H 2 0
Hurrengo etapa dimero honen erreakzioa izan daiteke, edo beste
dimero batekin, edo beste molekula batekin, eta horrela aurrera. Denboraldi bat pasatu ondoren nahastean, erreakzionatzen ari den nahastean, alegia, oso monomero gutxi izango da eta espezie asko
polimerizatzen hasiak, denak polimerizazio-maila antzekoarekin. Etapazko prozesua beraz, geldo samarra izango da
katen-erreakzioarekin konparatuz.
Kondentsazioz lortutako polimeroen batezbesteko pisu molekularra faktore hauen menpe egongo da: Lehenbizi esterifilcatzea orekazko erreakzioa dela kontutan eduki behar da eta polimerizazioa
aurrera joan ahala liskatasuna handiagoa egiten da, eragitea zailagoa
egiten da eta bero-transmisioa ere geroago eta nekezagoa egiten da.
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Azken honen ondorioz uraren eliminatzea ezinezkoa egiten da eta oreka
ere ezingo da nahi den aldera desplazatu. Monomeroek ere, honelako
polimerizazioetan oso puruak izan behar dute, talde funtzionalak kontsuma daitezen nahi ez badugu, hau dena kondentsazioaren kalterako.
Baldintzarik onenetan lor daitezkeen pisu molekularrak 25000-koak
izan daitezke, eta polisakabanatzea, Mw/Mn, bi inguru. Adiziozko polimeroetan polisakabanatzea askoz ere handiagoa izan ohi da.

TAULA
KONDENTSAZIOZKO POLIMEROEN SAILKAPENA

O 7cHrcH3.4cH2_012.4;
ntz2i..0
0nHacia2_OE—ROEr
k: TaRlo.decHfu...cH
I. Polieterora>
o
/
CH z) R--OH
(1)
CH 2

H
Poli(etilen oxido)-a

Etilen oxidoa

j0

0

1r, • H+
+CH--CH
(2) CH 2 --CH2 =110> HO--CH2 --CH2

HO--CH z-CH 2-0--CH2--CH+2

Erreakzio hau seguruen katen adiziozko motakoa da.
Cat
CH2 0 -11> T--CH 2-0--CH 2-0--CH 2--0--CH 2 -Poli(metilen oxido)-a
formaldehidoa
(3)

Erreakzio hau katen ioi motakoa da seguruen.

II. Poliazetalak: Talde funtzionala

— C- CH-0—
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— CH 2 --CH--CH 2 --CH —

R--CHO
—4.
— CH 2 --CH--CH 2--CH —

I

I

I

I

OH

OH

0

0

Poli(binil alkohol)-a

R

Poli(binil formal)-a (R=H)
Poli(binil azetal)-a (R=CH3)
Poli(binil butiral)-a (R=C 3H 7)

III. Polioxidoak: Talde funtzionala — 0— CH 2

CH —
OH

0

CH 3
HO—‹

0 >4‹ 0
CH

›— OH + CH 2 — CH—CH 2 Cl

3

Bisfenol A

Epfklorhidrina

CH 3
HO —‹ 0›— "•—‹
CH

0

)11
-->- 0— CH 2— CH — CH2 Cl 23C
OH

3

CH 3
HO—<0>-4—<0 >-0
CH

2 —CH —CH2
— CH " fer 21-1

/

0

3

0— CH FH — CH2—
OH
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Epildorit
CH 2— CH —CH2—

CH2— CH]—

\ 0/

CH

CH

3

3

n

CH 3
0 — CH2— CV 2
CH

3

Errealczioak poliamiden bidez gurutzaketak eman ditzake epoxi
taldeak irelciz.
0
II

IV. Poliesterrak: Talde funtzionala —

C—0—

a) Asetuak

kat:—>H0 [0C--(CH 2)3 --COO—CH2 --CH2 H
(1) HOOC--(CH 2) 3—COOH + HOE-CH 2—CH 2-0H --Az. sebazikoa

Etilen glikola

(2) HOOC--(CH 2)4—COOH + HO--CH 2--CH rOH kat
Az. adipikoa

>> HO [0C--(CH 2)4 --000--(CH2 ) 20

H

Etilen glikola
kat.

(3)

HOOC--(CH 2) q—OH --110> HO [0C--(CH 2)9 —01 H
Az. co -hidroxidekanoikoa

(4) HOOC
Az. tereftalikoa

Icat.
COOH + HO--(CH 2 )g --OH --> H
Etilen glikola

00--(CH 2) 3-01 H
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A/C00-CH2 --CHO--CH 2 0
ka
0 + HOCH 2 -010H--CH4 OH—L>

(5)

0
cH
1 2
CHO
1
CH 2 -00C

-A

0

00C
CH 2
CH-00C

0

COO-CH 2

00CV

_ _ 2,5 --CO
(6) 0_(CH

kat

H [0--(CH 2) 5 --00] OH

H 20
e -kaprolaktona
b) Ez-asetuak
HOOC--CH=CH--COOH + HO--(CH2)2 - OH =
Az. maleikoa

HO [X--CH=CH--000--(CH 2)201 H

Etilen glikola
Kat C 6H 5 --CHH 2
gurutzaketak
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V. Polianhidridoak: Talde funtzionala

(1) HOOC--(CH2 ) 8 --COOH

ri

— C-0— C —

HO [-OC--(CH 2) 8--000–] H

Az. sebazikoa

2)- 0-1--1.-L) ► HO

(2)

(CH 8 --000)--1 H

Anhidrido sebazikoa

•

0 -----C---- 0

VI. Polikarbonatoak: Talde funt,zionala
CH 3
OH + COCI 2

0--00

► H--

n
CH3

Bisfenol-A

Fosgenoa

VII. Poliamidak: Talde funtzionala
(1) H 2 N--(CH 2 )6 --COOH
Az.

(2)

Beroa

— Cfi

111. H-- [HN--(CH 5 --CO --OH

e-aminokaproikoa

HO
Laklama
HN--(CH 2)5 CO--=*H2 N--(CH2 --COOH
beroa
E -kaprolaktama

H-- [HN--(CH2 ) 5 --001--OH

»—:Z>H0--[0C--(CH2)4-CONH--(CH2)6--NH11-1-H
(3) HOOC--(CH 2)4-COOH+H p-(CH 2)6--NH2 be
Az. adipikoa

Hexametilendiamina
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(4) Leuchs-en erreakzioa polipeptidoak sintetizatzeko.
R
i

R
i

OC1
C___20>

H 2N--CH--COOH

HN—CH—00

do
a-aminoazidoa

H20
____I>

b

N-karboanhidridoa

HOCO--NH--CH--COOH

--> H

NH 2--CH--COOH + CO 2

+ N—Karboanhidridoa

H NH--CH--00-- OH + CO2

VIII. Poliuretanoak: Talde funtzionala

—0 — C— NH--

HO--(CH2)4 OH + O =C=N--(CH2) 6-N=C=O— -->
Tetrametilen glikola

Hexametilen diisozianatoa

H [0--(CH 2)4 --OCO—NH--(CH 2)6--NH—0010--(CH 2)4-0H
0

IX. Poliureak: Talde funtzionala

—Nli — —NH

H 2N--(CH 2) 6 --NH 2+0=C=N--(CH 6 -N=C=0 --in

Hexametilen diamina

Hexametilen diisozianatoa

H[HN--(CH 2)6--NH--CO—NH--(CH2 ) 6 --NH—001 --NH--(CH 6--NH 2
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OH

(2)

OH

OH

OH

//\ + CH 20Azidoa
--> --)\—CH 2 -/I\

0
v

0

V

OH
CH 2--/\-CH 2 -11\-

o

0

V_

o

V\H

V

b) Urea + formaldehidoa

2 ---> OC

<NH-CH 20H
metilol- urea

OC< NH2 +CH 0
NH2

NH2

\1

< NH--CH 2 OH
OC

dimetilol- urea

NH--CH 20H

(1) — NH-CH

N--CH2 OH — --> —

NH--CH 2-N--CH2OH

1
(2) —

NH-CH 2j OH + H I

2

2

Jeneralean:

N--CO--NH--CH

2--N--CO ------

Cil H 2?H2
O

NH--CH 2--0--CH 2--N

I

I

CH2

CH2

I
NH--CO--NH

t

2

OCH --NH — --> — NH--CH -0-CH NH —

_.............

NI —.
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c) Melamina + formaldehidoa

N

N

I

Produlctu konplexuak
1. Metilol deribatuen formazioa

+ CH20 — — —I>

„9--N1-12

d) Anilina + fonnaldehidoa
NH 2
Produktu konplexuak
1. Metilol deribatuen formazioa

+ CH 20 —

0

X. Formaldehidozko erretxinak.
a) Fenol + formaldehido
OH

OH
+ CH 20Basea
-->

(1)

CH 20H

0

0

Y

CH 20H
hasieran:
fenol-alkoholak

Horrelaxe kondentsa dezaketenak:
OH

OH

OH

OH

(a) --)\— CH 20H + HOCH 2--)\— --> --)\-- CH --0--CH
2--)\—
A
2

0

0

V

V

0

U

V eter moetako zubiak V
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_X_ cH 2 _X_

(b) —/I\— CH 20H + Á

0•

0

0

OH

OH

OH

OH

o

\/metileno zubialY

Jeneralean:

OH

OH
CH2

CH

CH2

0
CH 2--0--CH2 --

CH2

o

pu

2

// OH
OH

0

0

CH 2—

CH2

CH 2—v\
OH

/

CH2

\/\
0
/\/\

CH2CH2
\/OH

o
CH

OH
_ \j/CH 2

_OH

CH2 --0--CH2

0
Y
CH 2°-

0

01/Y
CH 2--
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XI. Polisulfuroak: Talde funtzionala

(1)

C1--CH 2 --CH2 --C1 +

I•4 —1110.- C1--[CH 2 --CH 2 --S 4

C1--CH2 --CH2 --Cl
Etilen kloruroa

+ SNa2 --11>C1-- EH

- - S1- Na
n

Sodio sulfuroa
Oxid.

(3)

- Na
n

Sodio polisulfuroa

Etilen kloruroa

(2)

—S—edo
—S—S--

HS--CH 2 --CH 2 --SH

HS--

H 2--CH 2--S--S

- CH 2--CH 2--SH
n

Etilendimerkaptanoa

XII. Silikonak: Talde funtzionala

— Si — 0 —Si —
CH 3

CH 3
H
(1)

Cl — Si —C1

HO—Si — OH

CH 3CH3
Dimetildiklorosilanoa

CH CH 3

I3

Dimetilsilanodiola

CH 3

CH 3

0 Si —0 — Si —0— Si —0—Si

I

I

CH 3CH3

Polisiloxanoa

I

CH3

I

CH 3

Kat. ►
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CH 3CH3

CH3
H 0
2

1

I
1
(2) Cl — Si-- Cl + Cl —Si —C1 —101.
Cili 3

I

1

0 Si —0— Si —O—Si __0

I

CH 3

d'H 3

CH ,
Dimetildiklorosilanoa +
Metiltrildorosilanoa

CH 3CH3

CH ,

Ij

Ij

jil 3

(!)

CH ,

CH

I3

Ij

— Si — 0— Si — 0 — Si— 0 —Si —0 — Si —
0

1

I

I

I

1

CH3

CH3

CH 3CH3

4. GAIA
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOA

4.1. Adizio-polimerizazioaren moetak. Orokortasunak
eta ordezkatzaileen eragina
4.2. Unitate monomerikoen egiturazko ordenamendua.
Hedatze-moduak
4.3. Erradikal-polimerizazioaren eskema zinetiko
orokorra
4.4. Polimerizatze-abiadura nola lor esperimentalki

4. ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOA
Aurreko ikasgaian ikusi dugun legez ezberdintasun handiak
daude katen edo adiziozko polimerizazioaren eta etapa edo kondentsaziozko polimerizazioaren artean. Hemendik aurrera zenbait ikasgaitan
zehar adizioaren mekanismoak aztertuko ditugu.
4.1. ADIZIO-POLIMERIZAZIOAREN MOTAK.
OROKORTASUNAK ETA,ORDEZKATZAILEEN
ERAGINA

Monomero bat polimero egin daitekeen ala ez termodinamikaren
eta zinetikaren menpe egongo da. Polimerizazioa ezinezkoa izan daiteke
Termodinamikak jartzen dituen baldintzak betetzen ez badira. Honela
polimerizazioa gertatu ahal izango da, baldin eta monomeroaren eta
polimeroaren arteko Gibbs-en energia askea, AG alegia, negatiboa
bada. Hala eta guztiz ere, AG negatiboa izateak ez du esan nahi
polimerizazioa ikusi ahal izango denik, oso inportantea baita efektu
zinetikoa, hau da, erreakzioak abiadura-baldintza arrazoizkoetan gertatu
behar duela; bestela laborategi-mailan ezin behatu izango dugu eta
industri-mailan ez du ezertarako ere balioko. Hala bada, monomero
ez-asetu gehienek bere alde edukirik fenomeno termodinamikoa
(AG<O) zenbait kasutan baldintza gogorretara jo behar da (T eta P altuak, hastarazle aktiboak, etab.) erreakzioaren zinetika arrazoizkoa
izango bada.
Adiziozko erreakzioak, modu batera edo bestera esan dugun
moduan, n lotura bikoitzaren apurtzearekin hasten dira, lotura hau
homolitikoki edo heterolitikoki apur daitekeela:
• CH2 -• CH
I
X

homolitikoa

+

CH 2 --CH
i
X

heterolitikoa

Lehenengoan erradikalak formatuko dira, bigarrenean ioiak.
Lehenengoan erradikal-polimerizazioa izango dugu, eta bigarrenean
ionikoa, hau anionikoa eta kationikoa izan daitekeelarik. Ezin esan,
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ordea, polimerizazio-mota hauek berdin jokatzen dutenik monomero
guztientzak. Monomero gehienak baldintza erradikaletan polimeriza
badezakete ere, abiadura oso diferentea izan daiteke. Hak ere selektibitate handia azaltzen dute monomeroek bi bide ionikoen aurrean. Ikus
4.1. taulan monomeroek ageri duten konportamolde diferentea. Batzutan, eta hau ere esan beharra dago, polimero-kantitate handiak lortzen
direlako honek orekatu egiten du bere lorpenean erabili egin behar izan
diren baldintza gogorrak. Batzutan oso baldintza gogorrekin ere ez da
nahikoa kantitatea lortzen, eta polimeroak bide horretatik ez duela
polimerizatzen esaten da.
Bai alkenoek karbono-karbono lotura bikoitzaren bidez, bai aldehidoek edo zetonek, C = O lotura bikoitzaren bidez, adizio-polimerizazioak eman ditzakete, baina aldehidoen eta azetonen kasuan C=
=O lotura polarraren eraginez, polimerizazioa ionikoa izango da
bakarrik.
4.1. TAULA
Polimerizazio-motak zenbait monomero ez-asetutan.
+ : polimero-formazioa izango da; - : ez da polimerorik
formatuko
Monomeroa
Etilenoa
1-alkil olefinak
1,1-diallcil olefinak
1,3-dienoak
Estirenoa
Deribatu halogenatuak
Binll esterrak

Akrilonitriloa
Aldehidoalc, zetonak

Erradikalarioa
+
+
+
+
+
-

Kationikoa Anionikoa
+
+
+

+
+

+
+

+
+

Alkeno batek bide anionikoa edo bide erradikalarioa segitzea
polimerizatzeko orduan, ordezkatzailearen efektu induktiboaren eta
erresonantziaren menpe egongo da. Ordezkatzaileek aldatu egiten dute
esandako bi bideen bitartez lotura bikoitza osatzen duen laino elelctronikoa. Horrela elektroi-emaile diren taldeek, RO-, R-, CH2=CH-, 0-,
taldeak adibidez, bere efektu induktiboa nahikoa ez delako erresonantzia gainditzeko lotura bikoitzaren trinkotasun elektronikoa handitzen
dute; ondorioz espezie kationikoaren eratzea errazten dute. Horrela

•
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+
eter binilikoetan .--..., CH2 - CH
0

I
:
I
R

4—► ,.....d

CH - CH

II
: 0+
I
R

estirenoak erresonatzeko ahalmen handiagoa du oraindik:
H
,

I
"../ CH 2 -C'
I

H

H

4-->~

I
I
CH 2- C 44--> "/ CH 2 - C 4-->
II
II

Baldintza normaletan ez dirudi CH3- taldea gai denik, eta R- taldea ere ez, oso elektroi-emaile ahula delako seguru asko, lotura bikoitzaren hodei elektronikoan aldaketarik eragiteko, baina bi R- taldek
badute, antza, ahalmen hori. Eta honela poliisobutilenoak baldintza
normaletan bide kationikoa segituz polimeriza dezake.
Zenbait ordezkatzaile, bestalde, elektroi-hartzaileak dira, ziano
eta karbonilo taldeak bezala, eta espezie hastarazle anionikoak emango
dituzte, lotura bikoitzaren trinkotasun elektronikoa txikiagotzen baitute.
Efektu induktiboa eta.erresonantzia batu egiten dira hemen:
H
H
Akrilonitriloa

CH 2 -

^-1".

CH 2-

I
II

I
C

Iil
N

N

Tarteko ordezkatzaileak halogenoak ditugu. Hauetan efektu induktiboa elektroi-hartzailea da eta erresonantzia elektroi-emailea. Beraz, baldintza normaletan ezin da bide ioinikorik gertatu.
Etilenoa kasu espeziala da. Ordezkatzailerik ez izanik, bere
produkzio handiak justifikatu egiten ditu hasierako baldintza drastikoak
edo anioia edo katioia lortzeko. Dienoen eta poliestirenoaren kasuan
bide kationikoa izanik hasteko modurik normalena, batzutan produkzio
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onak, nahiz eta baldintza drastikoak erabili beharra izan, justifikatu du
bide anionikoa erabiltzea. Beraz taulan ageri diren + zeinuek ez dute
beti esan nahi horixe dela biderik zinetikoki onena, baizik eta produkzioak justifikatzen duela bide hori.
Bide ionikoan ez bezala bide erradikalean ez dugu selektibitaterik, monomero guztiek, ia denek hobeto esanda, erreakziona baitezakete bide honetan. Hastarazle erradikalarioek ez dute egoera berezirik
behar eta gainera sortzen den espeziea karga gabea izanik egonkortzea
erraz buru daiteke erresonantziaz:

'-

H

H

CH2 - C

----> '''-' CH 2 - C

C
II I
N

1

i,
I

i

N

4—►

"'"-•'' CH - C
2

H

1•

CH2 - C

:g1 •

2

CH - C

H
I
CH - C
2

I1
£1 •
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4.2. UNITATE MONOMERIKOEN EGITURAZKO
ORDENAMENDUA. HEDATZE-MODUAK
Hazten ari den erradikal bati monomero batenlotzea bi modutara
gerta daiteke:
Edo 1 karbonoari
Edo 2 karbonoari

It. +

I
I

I
I

I
I

I
I

Y

Y

Y

y

C = CH 2 --> R - C -. CH2 Re + C = CH2 --> i C - CH 2 - R

Monomeroaren itsastea modu berean gertatzen bada beti, hau
da, beti I moduan edo beti II moduan, jazotzen bada, unitate monomerikoen ordenamendua egongo da eta ordezkatzaileak karbono batean
bai eta bestean ez egongo dira.
x
x
x

I
I
i
i
I
..-..- CH2- C - CH2 - C, - CH2 - C - CH2 - C - CH2 - C,
,

1
1
1
I
I
Y
Y
Y
Y
Y
Itsaste honi edo lotzeko modu honi buru-buztan modua esaten zaio.
Honen aldaketak buru-buru itsastea edo buztan-buztan itsastea emango
ditu.
x
xx
x
CH 2 - C - CH 2 - CH2 - C - C - CH 2 - CH2 - C - CH2 '"'-'""
1

I

I

YY
Buru-buztan lotzea da, pentsa daiteke, gehien gertatuko dena
polimeroaren formazioan. Alde batetik, H hedatzeari begiratuz bertan
ikusten den erradikala egonkorragoa da, x eta y ordezkatzaileek
erresonantziaz egonkortuko dutelako, I hedatzean dagoen erradikala
baino. Baina bestalde, eragozpen esterikoak, x eta y oso handiak
badira batez ere, errazagoa egiten du - CH 2 - taldearen hurbiltzea
x-C-y

taldearena baino. Berriz ere monomeroak buztana
aurkeztuko du.
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Aurresan teorikoak frogatuak izan dira jadanik polimero-klase
askotan. Ikus bestela, HARVER eta lag. (1). Hauek esandakoa frogatzeko, zenbait polimeroren ziklatze intramolekularra aztertu zuten,
poli(binil kloruro)-an adibidez zildopropanoaren eratzea ikusiz
Cl
—.. CH2 CH 2 CH CH 2 CH 2 CH 2
\/ \/ \I \/ \ /
CH CH CH 2 CH CH
C1

C1

C1

...011••nn•1%.

C1

Zn
Cl
CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH2

\ / \ / \ / \ \ /
CH —CH CH 2 CH— CH

Ziklopropanoaren eratzea buru-buztan lotzea dagoenean bakarrik
gertatzen baita.
Era berean poli(binil metil zetona)-ren ziklazioa ere aztertu zuten, kondentsazio aldolikoaren bidez:
CH2 CH2

Basea I>

n
I

CH CH

I

CH 2 j CH2

n/ n
CH
CH
1
I
C=0 C-CH
# 3

C=0 C=O
I
I
CH 3 CH 3CH

Ziklatze hauen hedapena buru-buztan loturen arauerako izango da.
Buru-buru edo buztan-buztan loturek txiagotu egiten dute zildazioaren
hedakuntza. Batek, beraz, % 100-ko ziklazioa espero duela gehiegi
dela esan daiteke, beti izan baitaiteke buru-buru loturaren bat. Aipatutako ziklazioek, esperimentalki frogatu denez, % 95-98 buru-buztan
lotura ematen dute.
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Buru-buru loturen portzentaia poli(binil azetato)-an polimeroaren hidrolisiaz jakin ahal izan da. Hidrolisiaren bitartez sortutako
poli(binil alkohol)-ak, periodatoak oxidaturik, 1,2, glikolak ematen
ditu, erreakzio hauen arauera:
..". CH2 - CH - CH - CH^CH - CH - CH CH2".
2
2

I

I

I

I
I

I
I

I

OH OH

0 0
C=0 C=0
CH 3 CH 3
IO
4

CH2 - CH + CH - CH2

II II

0 0
Lortutako aldehidoak baloratu egin daitezke, lortuaz modu horretara
buru-buru loturen portzentaia (2).
Gainera, NMR-z egindako zenbait azterketak buru-buru loturen
portzentaia poli(binil fluoruro)-tan eta poli(biniliden fluoruro)-tan eman
digu. Lehenengoan portzentaia %30 izan zen eta bigarrenean %10-koa.
Ikus (3).
----- CH2 - CH - CH - CH 2

I

F

poli(binil fluoruro)-a

I

F

F F

1 I
I I

CH2 - C - C - CH 2

poli(biniliden fluoruro)-a

F F
Orohar, erradikalen bidezko polimerizazioan buru-buztan lotura
da normalena. Ionikoan ez dago aukerarik. Hala eta guztiz ere, monomeroen ordezkatzaileak txikiak direnean, hau da, ez dute eragozpen
esterikorik agertzen, edo eta ez badute erresonantziaren bidez egonkortzeko ahalmenik, orduan buru-buru loturak ugariagoak izan daitezke.
Hau fluoroa ordezkatzailea denean gerta daiteke.

56
Tenperaturaren igoera batek ere izan dezake eraginik, jeneralean
buru-buru loturak ugarituz. Hala ere, efektua txiki samarra da, eta
horrela poli(binil azetato)-aren kasuan tenperatura 30°C-tik 90°C-ra
igotzeak buru-buru loturen ugaltzea dakar ondorio. Dena den, ugaltzea
%1,3-tik %2-ra besterik ez da.
4.3. ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN ESKEMA
ZINETIKO OROKORRA

Erradikal-polimerizazioa katen-erreakzio normala da eta, esana
dugun legez, hiru etapatan gertatzen da: Hastea, hedatzea eta bukatzea.
Haste-etapa bi erreakzioz osotuta dagoela onartzen da. Lehenbizikoan
erradikalak eratzen dira, aurrerago ikusiko ditugun zenbait erreakzioren
bidez. Dena den lehenengo erreakzioa disoziazio homolitikoa da,
katalizatzaile edo hastarazle baten disoziazio homolitikoa, beroaren eraginez edo erradiazioaren eraginez. Lehen etapa honetan erradikal primarioak sortuko dira:
I

2 128

I hastarazlea izanik eta Kd disoziazioaren abiadura-konstantea.
Hastearen bigarren parteak erradikalen erasoa suposatzen du
monomero-molekula bati:
rt.

+ M

K•
M

M monomeroa izanik eta bigarren prozesuaren abiadura-konstantea.
Bi prozesuetatik lehenbizikoa askoz ere geldoagoa da bigarrena
baino, bertan loturak apurtu behar baitira; bigarrenean, berriz, erradilcalak ditugu, beti oso aktiboak. Lehenengo prozesuak, beraz, kontroiatzen du haste-prozesu osoa, eta prozesu osoaren abiadura-konstantea
Kd dela esan daiteke.
Hedatzea M'i erradikalaren haztea besterik ez da. Bertan erra-

dikalari unitate monomerikoak erantsiaz joango zaizkio eta adizio bakoitzak erradikal berri bat sortuko du, azken hau aurrekoaren berdina
da, luzeago dela besterik ez. Hona hemen hedatze-prozesuan gertatzen
diren erreakzioak:
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p
M2

M+M

Kp

•

M3

M2 + M

Kp
111> M *

Mn + M

n+ 1

Kp izanik hedatze-prozesuaren abiadura-konstantea. Denak berdinak
direla joko da, erradikalaren aktibotasuna ez dagoela katearen menpe
onartuz. Hau, dena den, aurrerago ikusiko den bezala esperimentalki
ere frogatu da.
Eta amaitzeko bukatzea dago eta bertan erradikalen desagertzea
gertatzen da. Bi modutara gerta daiteke. Edo konbinazioz:
x x

x x
K

CH2- C
Y

I

I

- CH2CH2 - C - C - CH2

I I

Y

YY

Kasu honetan polimero "hil" bat lortzen da.
Edo desproportzioz ere gerta daiteke. Bertan erradikal baten
hidrogenoa beste kateara pasatuko da. Bi molekula formatuko dira, eta
horretariko bat bukaera ez-asetuaz hornituta egongo da:
H H
.
Ktc
--- CH2- + - CH 2 ^- ___00. ~ CH2 - CH2 + H = CH eY

Y

I

Y

Y

Bukaera normalean bietara gertatuko da eta modu eskematiko
batez honelaxe adieraziko ditugu:
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M ni + M me

ivrn 4. man

--*

Mn+m

Ktd
_______9.
Mn + Mm

Bukatze-prozesua, orohar, honelaxe labur daiteke:
,
Kt
NIne + M m ____.> polimero hila
non

Kt = Ktc + Ktd

[4.1]

Intuitiboki ulertzeko besterik ez bada ere ona da jakitea prozesu
bakoitzaren inportantzia prozesu osoan. Modu bat hau ikusteko prozesuen abiadura-konstanteen balioak jakitea da. 4.11. taulan ikus daitezke
abiadura-konstante hauek izan ditzaketen balioak.
4.11 TAULA
Abiadura-konstanteen balio normalak
polimerizazio erradikalean.
Konstantea

Balioa

Kd (s- 1 )

10-4 - 10-6

K P (mol . 1 -1 . s)

10 2 - 10 4

K t (mol . 1 -1 . s)

10 2 - 10 8

Hasteko, taulara begiratuz, erradikalak oso astiro eratuko dira.
K d oso txikia baita; nola jartzen da hastarazlearen kontzentrazioa oso

txikia den, erreakzioa hasi eta denboraldi batetara erradikalen kopurua
oso txikia izango da. Erradikal hauek monomeroa adizionatuko dute,
honek guztiz inguraturik baitaude. Ikusten denez K t handiagoa da Kd
baino. Honek zera pentsaraz dezake: Hedatzerik ez da ia gertatuko
erradikalak bat batean desagertzen baitira bukatze-etapan. Egia da izan
erradikalak bat batean "hiltzen" direla elkar joz gero; baina nola
erradikalen kopurua ere txikia den bi erradikal elkartzearen probabilitatea txikia da; handia da, ordea, erradikal batek monomero batekin txoke
egitekoarena. Beraz, abiadura-konstanteei begiratuz pentsa daitekeen
kontra, erreakzioa ez da geratuko hedatze-etaparik gabe, eta katea
luzeak lortuko dira erradikalak hil baino lehen.
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Eman ditugun etapak kontutan izanik monomeroa zeharo desagertzen da hastean eta hedatzean. Desagertzen den monomeroak, bestalde, polimeroa emango du; beraz, monomeroaren desagertze-abiadura polimerizazio-abiaduraren sinonimo izango da. Honelaxe
idatziko dugu:
d[M]
dt

+ RP

[4.2]

R i eta Rp haste-abiadura eta hedatze-abiadura izanik. Baina, hasteprozesuan erreakzionatzen duten monomero-molekulak askoz gutxiago
dira hedatze-prozesuan erreakzionatzen dutenak baino. Orduan, lehen
hurbilketa batez R p>>>R i Eta:
d[M]
dt
= RP

[4.3]

[M] monomeroaren kontzentrazioa izanik.
Hedatze-abiadura. Rp, dagokion erreakzioari begiratuz honelaxe
idatz daiteke:
RP = Kp [M][M • ]
[4.4]
[M• ] erradikalen kontzentrazioa dela. Ekuazio honek, [4.4] delakoak,
ez du interes handirik, erradikalen kontzentrazioa oso zaila delako
neurtzen, beste gauza batzuren artean oso balio baxua duelako eta bestaldetik bere erdi-bizitza denbora oso txikia delako. Goazen ikustera,
bada nola ken [M•] ekuazio horretatik.
Horretarako egoera estazionarioaren martingala erabiliko dugu.
Egoera estazionarioren arauera lehen tarte batetan erradikalen
kontzentrazioa hazi egiten da zerotik hasi eta balio batetaraino. Hortik
aurrera sortzen den erradikal-kopurua eta hiltzen denaren kopurua
berdina bada egoera estazionarioan gaude eta [M •]-aren kontzentrazioa
konstante mantenduko da polimerizatze-prozesu ia osoan. Eta hementxe izango da, hain zuzen, guk azterketa egingo duguna.
Egoera estazionarioaren teoria, dena dela, frogatua dago ja esperimentalki (4).

60
Grafikoki honelaxe adieraz daiteke egoera estazionarioa:
[M •]

egoera
estazionarioa
d [Ms ]
— 0
dt

denbora
4.1. Irudia

Egoera estazionarioan, beraz:
Ri

[4.5]

Rt

Eta bukatze-prozesua adierazten duen ekuazioa kontutan harturik, eta etapa bakoitzean bi erradikal desagertzen direla ikusiz:
Rt = Rt = 2 Kt [M•2[4.6]
Hemendik [M •] atera daiteke eta [4.4]-an ordezkatu:
Kn
R—

[M] R!;r2

[4.7]

(2Kt)1/2
Eta hauxe da erradikal - zinetikaren ekuazio orokorra.
Hurrengo ikasgaian ikusiko dugu R i ezberdina izan daitekeela
erabiltzen den haste-prozesuaren arauera: Termikoa, fotokimikoa,
erredox, etab.
4.4. POLIMERIZATZE-ABIADURA NOLA LOR
ESPERIMENTALKI

Ekuazio hau, gorago esan dugunarelcin ados, egoera estazionarioaren ondorio da eta bere baliogarritasuna esperimentalki frogatu da.
Horretarako, frogatze esperimentala egiteko alegia, polimerizatze-
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-abiaduraren, Rn-aren, aldaketa ikusi da monomero-kontzentrazioarekin eta haste-pr5zesuaren abiadurarekin. Hala bada neurtu beharreko
parametroak Ri, [M] eta Rp izango dira abagadunez-abagadune. Lehenbizikoaren neurketak, karenak, erreakzio kimiko normal batetan egin
ohi diren neurri zinetikoak egitea suposatzen du. Beste biak,eta
[M], biak batera neurtu ohi dira, bi metodo esperimental batez ere,rerabiliz: Grabimetrikoa eta dilatometrikoa. Bigarrena da hauetatik erabiliana.
Metodo grabimetrikoan zenbait ontzi monomero-kantitate
berdinez betez gero baldintza berdinetan mantentzen dira baina denbora
ezberdinetan. Ontzi bakoitzari dagokion denbora pasatuta erreakzioari
gerarazi egiten zaio, eta monomeroa eta eratu den polimeroa, honen
hauspeaketa sortaraziz bereiziko dira. Erreakzionatu gabe geratu den
monomeroa pisatu besterik ez dago konbertsio-maila G lortu ahal izateko; definizioz:
[M] [4.8]
G – °
[M].
[M]o hasierako monomero-kontzentrazioa. Hauekin konbertsio-makurra deritzon irudikapen grafikoa egin daiteke 4.2. irudian ikusten
den moduan.
100

00
100°C

8

n

o

.§

60

40

4.2. Irudia
20
60°C

10

20

30

40
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Hasieran makur hauek zuzenak izaten badira ere, gerora parabola
dG
1 [ d[M]1
bihurtzen dira. licusten den bezala, malda,
=
dt
dt
hasierako monomero-kontzentrazioz biderkatuz R p lortzen da nahi den
momentuan.
Maldak kalkulatzea alderdi okertuan zaila izan ohi da, eta horregatik hasierako abiaduraren metodoa erabiltzen da gehienetan, irudikapen grafikoa hasierako tarte horretan zuzena izaten da eta. Konbertsio-maila tarte horretan gutxitan iristen da %15-era. Hastarazlearen
kontzentrazioa aldatuz R i aldatzen da, ikusiz horrela ekuazio orokon-aren baliogarritasuna. Beste horrenbeste egin daiteke monomeroaren
kontzentrazioa aldatuz.
Metodo dilatometrikoan oinarri hartzen dena zera da: Polimeroaren dentsitatea handiagoa da monomeroarena baino eta polimerizatzen ari den masaren bolumena geroago eta txikiagoa egingo da.
Zinetikari ondo jarraitzeko bolumena zehaztasun handiarekin neurtu
beharko dugu, eta horretarako dilatometroa deritzona erabiliko. da.
Dilametroa bulbo bat besterik ez da kapilare bati jarria. Bulboan monomeroa jarriz altura nola aldatzen den ikusi ahal izango da denbora
pasatu ahala. Altura hauek katetometro deritzon tresnarekin neurtuz
konbertsio-mailaren neurketa erraz egin daiteke neurri horietatik
abiatuz.
Bedi Vb dilatometroko bulboaren bolumena, a kapilarearen sekzioa, h o hasi-hasierako altura kapilarean eta h altura kapilare
5t denbora barru. Mo izanik hasierako monomero-masa eta vm eta monomenoaren eta polimeroaren bolumen espezifikoak (dent natearen
inbertsoak), bolumen-aldaketa t = 0, t = t denbora- tartean hauxe izango da:

Vhasieran

Vb + ho a

[4.9]

Vt = Vb + h a

[4.10]

A V = a(ho - h)

[4.11]

Bestalde, hauxe ere badugu:
Vhasieran

"m Mo

[4.12]
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Vt = Movm - MoGvm + MoGvp

[4.13]

Eta hauetatik:
A V = (vm - vp) MoG

[4.14]

Berdinduz [4.11] eta [4.14] ekuazioak:
(ho-h) a
G–

[4.15]
(vm - vp) Mo

Honen bitartez konbertsio-makurrak egin daitezke, baldin eta
aldez aurretik kapilarearen sekzioa ezaguna bada. Sekzioa kalibratu baten bidez kalkulatzen da, merkurioa erabiliz adibidez.

5. GAIA
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
HASTEA (I)

5.1. Hastea hastarazleen deskonposizio termikoaren
bidez
5.2. Haste fotokimikoa
5.3. Haste termiko hutsa
5.4. Erredox-hastea

I

5.
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
HASTEA (I)
Erraclikal-polimerizaizoaren zinetikaren adierazpen orokorra lortzeko Rp = [Kp/(2Kt) ] [M] Ri erradikal primarioen lorpenean.
Prozesu honen abiadura R i besterik ez da. Baina polimerizazio bati hasiera emateko makina bat hastarazle erabil daitezke. Erradikalak, era
berean, termikoki, fotokimikoki edo erredox sistema baten bidez lor
daitezke. Energia altuko erradiazioak ere erabil daitezke ondorio edo
emaitza horiek lortzeko. Erradikalak ahal den eta baldintzarik onenetan
sor daitezen, hastarazleak oso erraz lortu modukoa izan behar du,
egonkorra giro-baldintzetan edo hotzetan eta erradikalak emateko gai
izan behar du tenperatura gehiegi igotzeke (<150°C).

1/2

ln

5.1. HASTEA HASTARAZLEEN DESKONPOSIZIO
TERMIKOAREN BIDEZ

Polimerizazioari hasiera emango dioten erradikalak sortarazteko
metodorik erabiliena tenperatura igoz hastarazleen disoziazio homolitikoa eragitea da. Erabil daitezkeen hastarazleak ez dira ugariak, ze izan
behar dituzten disoziazio-energiek 25-40 kcal/mol ingurukoak izan
behar baitituzte. Disoziazio-energia altuagokoak polikiegi disoziatuko
dira; disoziazio-energia baxuagokoak, ostera, azkarregi. Mota honetako loturak dituzte energia egokia: 0 - O, S - S eta N-O. Hauetatik
peroxidoak (-0-0-) dira erabilienak polimerizazio erradikalarioan.
Besteak, edo zailak dira lortzen edo ez dira nahikoa egonkorrak.
Peroxidoen artean zenbait mota daude:
AZILOAK. Azetil edo bentzoilo peroxidoak adibidez.

CH3 - C - 0 - 0 - C - CH3—►2 CH3- C 0

0
I
0-C -0-0- C-0--1n 2

0-P-90

79-90°C

80-95°C
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ALKIL PEROXIDOAK. Kumil eta t-butil peroxidoak bezala.
CH3

CH3

CH3
120-140°C

0-C-0-0- C-0-► 2 0-C-6
CH3

CH 3

CH3

CH 3CH 3CH 3
I

I

I

-C- -0-C-CH32 CH3 - CH 3 i

I

d

120-140°C

CH3

CH 3CH3

Era beran hidroperoxidoak, t-butiloarena edo kumiloarena
bezalakoak, edo peresterrak, t-butil perbentzoatoa bezala, erabil daitezke:
CH

CH,

1

1

3

CH 3- - 0 - OH --11> CH3 - C + 90H 135-160°C
CH 3CH 3
CH3

CH3

0 -C-0-0H

--1n 0-C-0•+•OH

CH 3CH3
CH3

0

0

CH 3

11

CH3-► - C - + e o C - CH3
CH 3

CH 3

Peroxidoetatik aparte 2.2' Azo-bis-isobutilonitriloa (AIBN) da
hastarazle moduan erabiltzen den konposatua:
CH3CH3CH3

i

CH3 - C-N = N-C-CH3 --11> 2 CH3 - C + N2

CH 3

CH 3

CH 3

50-70°C
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C-N loturaren disoziazio-energia altua da: 70 kcal/mol, baina nitrogenozko molekula egongorraren eraketak erraztu egiten du prozesua.
Konposatu hauen disoziazio-konstantea, Kd, 10 -4 -10-6 s-1 tartean dago adierazitako tenperatura-tartean.
Haste-prozesua bitan banatuta dagoenez:
I

>

Kci

2R

R•+ M

M1

eta prozesu osoaren kontrolatzailea geldoena izanik haste-abiadura
honelaxe idatz daiteke:
Ri E Rd = 2 f Kd [I] [5.1]
[I] hastarazlearen kontzentrazioa izanik eta f efizientzia-faktorea, homolisian sortutako erradikal-frakzio moduan definituta. 2 zenbakiak
erreakzioan bi erradikal sortzen direla adierazten du. Ordezkatuz zinetika erradikalaren adierazpen orokorrean:
f Kd)
Rp = K (—
P Kt

1/2

[fila [M]

[5.2]

Erradikal-polimerizazioaren adierazpena da hau, hastarazlea termikoki
deskonposatu denean. Adierazpen honen arabera polimerizazio-abiadura hastarazle-kontzentraziaren erro karratuaren proportzionala
da, eta hau ere esperimentalki ikusi da, irudian dagoen bezala.
5.1. Irudia
Polimerizatze-abiaidura
1/2 -aren
aurrean bi sistema
ezberdinentzat (5):

220
200

(a)

u10
v) 160

"

c) izo

,o

(a) Metil metakrilatoa eta bentzoil peroxidoa 50° C-tan.

(b)
ICu3

(b) Binil bentzoatoa
eta AIBN 60 ° C-tan.

40

20
00

003

coo

015

020
[I] 1/2

025

010

(M01/1) 1/2
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Hala ere zenbait baldintza berezitan desbideraketak daude, eta
dependentzia maila 0,5 baino handiagoa edo txikiagoa izan daiteke. Dependentzia-maila 0,5 denean goian ikusi ditugun kasuak dira. Dependentzia-maila hastarazle-kontzentrazioaren berretzailea besterik ez da.
Dependentzia-maila 0,5 baino txikiagoa gertatzen da
efizientzia faktorea hastarazle-kontzentrazioaren eraginez aldatzen denean. Kasu honetan f txikiagoa egiten da [I] handiagoa egiterakoan,
horren ondorioz, neurtzen diren R p balioak txildagoak dira. Irudilcapena egiterakoan Rp vs. [I]-aren aurrean, zuzen bat lortu ahal izateko
[I]-aren berretzaileak 0,5 baino txikiagoa izan behar du. Ez da beraz
ekuazio orokorraren benetazko desbideraketa, f-ren aldaketa baizik
[I]-aren eraginez.
Bestalde, zenbait kasutan jadanik aztertutako bulcatze-erreakzioen gain gerta daitezke beste bukatze-erreakzio diferenteak, hau da erradikal primario bat desagertu egin daiteke hazten ari den polimero
erradikal batekin:
Nrn

Mn -

R

Erradikal primario hauen desagertzeak, berriz ere, f txikiarazten du.
Lehen bezala Rp-aren irudikapenak [I]-aren aurrean 0,5 baino txikiagoa den berretzailea behar du irudia zuzen bat izan dadin (6).
Dependentzia-maila 0,5 baino handiagoa gertatzen da
autoazelerazioa (geroago ikusiko dugu hau) deritzon zirkunstantzia
gertatzen denean. Ingurunearen liskatasuna altua denean gertatzen da
fenomeno hau, orduan erradikalen dispertsioa edo zabaltzea galerazten
baita, eta horren ondorioz bukatze-abiadura ere txikiagoa egiten da. Esperimentalki zera ikusten da Rp-aren irudikapenak [I] la-aren aurrean
ez duela zuzen bat ematen. Zuzena izan dadin [1]-aren berretzaileak
0,5 baino handiagoa izan behar du. Geroago ikusiko ditugu bai
katen-transferentzia bai inhibizioa; bada, horietan ere honelako
konportamoldea ikusten da.
Modu berean, [5-2] adierazpenak R p abiadura monomero-kontzentrazioaren, [M]-arena alegia, zuzenki proportzionala dela dinosku.
Konportamolde hau ere guztiz orokorra da esperimentalki frogatu den
bezala eta 4.3. irudian ikus daitekeen moduan (7). Irudikapena birlogaritmilcoa da metil metalcrilatoaren polimerizazioarentzat t-butil perbentzoatoareldn. Polimerizazio asko dago, ordea, beraietan Rp-aren
dependentzia-maila [M]-arekiko 1 baino handiago direnak.
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5.2. Irudia
Polimerizatze-abiadura
monomero-kontzentrazioaren aurrean

1

10

100
[M] x 10 mo1/1

Horrela, peresterren bidez hasitako estirenoaren polimerizazioan kloro-bentzenozko disoluziotan eta 120°C-tan Rp-aren aldaketa [M] 3/2 delakoaren proportzionala da. Peroxidoen bidez hasitako estirenoaren polimerizazioa toluenotan 80°C-tan Rp-aren dependentzia [M] -arelciko
handiagoa egiten da [M]-a txikiagoa egiten denean. Emaitza hauen
eragilea haste-abiaduraren aldaketa monomero-kontzentrazioarekiko
izan daiteke. Hala da, [5-1] ekuazioak independentzia osoa adierazten
du Ri-aren eta [M]-aren artean. Ordea, Ri zenbait modutara alda daiteke
[M]-arelcin batera. Efizientzia-faktorea, alde batetik, [M]-aren funtzio
izan daiteke, hots f = f {[M]). Honek R i delakoa [M]-aren proportzionala izatea ekar dezake, eta ondorioz Rp delakoa [M] 3/2-aren proportzionala izatea.
Honelakoren bat gerta daiteke era berean haste bi erreakzioetatik
bigarrena denean kontrolatzailea, hau da:
Ri =
eta berriz ere

[Re][M]

[5.3]

Rp [m]3/2

Beste sistemetan haste-prozesuak ez ditu esandako bi errealczioak. Horrela, estirenoaren polimerizazioan, t-butil peroxidoarekin hasia, bakarrik parte txiki batetan gertatzen da hastarazlearen deskonposizio homolitikoa. t-butil hidroperoxidoaren homolisia azkarrago gertatzen da estireno monomeroaren aurrean, bera bakarrik dagoenean baino; beraz, homolisi induzitua deritzon erreakzioa gertatuko da.
-> 21

Hau gertatu beharrean:

I

Beste hau gertatuko da:

I + M --> Me + R
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Berriz ere

Ri [M] izango da eta Rp [M]312

Beste zenbait kasutan ere ez da betetzen R -aren eta [M]-aren
arteko proportzionaltasuna, bukatze-erreakzioan erradikal primarioek
(R • ) parte hartzen dutenetan adibidez. Edo eta polimerizazioa
ingurunearen liskatasun handietan burutzen denean.
5.2. HASTE FOTOKIMIKOA
Polimerizazio erradikalarioa metodo fotokimikoen bidez ere gerta daiteke. Erradikalak erradiazio ultramoreak sortaraz ditzake monomeroa bera erabiliz, edo eta hastarazlea edo fotosentikorra
den substantzia bat duen monomeroa erabiliz.
Zeñbait monomeroren fotolisiak monomeroen egoera kitzikatuak
ematen ditu, argi-kuanto baten eraginez:
M + h v —> M*
Monomero kitzikatuak homolitikoki apurtzen dira, erradikalak emanaz:
M* ---)

R• + R•

Hauek gai izango dira monomeroaren polimerizazioa hasteko. Dena
den erradikalen izaera ez dago oraindik ondo finkatuta. Honela, estirenoaren polimerizazio fotokimikoan ultramorearen absortzio handiena
250 mg-tan gertatzen da, eta loturen apurketa zenbait modutara adierazi
da. Dena dela honelaxe gertatzen dela enlaten du:
- CH = CH 2

hv

+ .CH = CH 2

edo
- CH = *CH + H •

0 - CH = CH2
Beste bide hau ere proposatu izan da:
Qj -

CH = CH 2

hv

-.CH -.CH 2

baina azkenengo hau ez du ematen erreala denik.
Haste fotokimikoaren abiaduraren ekuazioa:
Ri = 2fIa = 20:DIa[5.4]

n
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I a absorbatutako argi-intentsitatea moleko izanik (einsteinak esaten zaie
fotokimikan) eta f absorbatutako argi-kuanto bakoitzeko eratzen den
erradikal-pare kopurua. Fotokimikan f-ren ordez (I) erabiltzen da eta
etekin kuantikoa esaten zaio. Ia-ren unitateak argi-kuantoak litroko
eta segunduko ere izan daitezke.
Absorbatutako argia, bestalde, hasierako argi-intentsitatearen,
I o-aren, zuzenki proportzionala izango da:
ia

[5.5]

I o e [M]

E itzaltze-koefiziente

molarra edo estintzio-koefiziente molarra delarik
monomero eta uhin-luzera batentzat mugatua. Ordezkatuz:
Rt

=

2 (I) e I

[M]

[5.6]

Zinetika erradikalarioaren adierazpen orokorrean sartuz:
1/2
0:1)e Io

R =
P

IS'

Kt

[m]2/3

[5.7]

fotokimikoki hasitako polimerizazio batentzat.
Argiaren intentsitatea generalean kcal/s edo Ergio/s-tan eman ohi
da. Fotokimikan erabiltzen den unitatea einsteina denez goazen ikustera
nola egin aldaketa. Einsteina hasteko argi-kuanto kopurua da (moletan
emana) litro eta segunduko.
Horretarako, erabili behar den argiaren uhin-luzera edo maiztasuna v jakin behar da. Einstein bat argiaren energia, orduan, N h v
edo Nhc/X izango da, h Planck-en ktea izanik eta N Avogadro-ren
zenbakia; c argiaren abiadura da.
[5.5] ekuazioari begiratuz I o argi intzidentea dela esan dugu,
baina ekuazio honetan argi intzidenteak ez duela inongo galerarik jasatzen onartzen ari gara, argiak ontziaren pareta zeharkatzerakoan
adibidez. Hau egia izango da bakarrik, argiaren absortzioa oso baxua
denean, edo eta ontziaren paretak mehe-meheak direnean. Hala ere,
gehienetan bai I o eta, ondorioz, I a ere bai lodierarekin aldatzen dira.

Baldintza hauek kontutan izanik [5.5] ekuazioan Lambert-Beer-en legea deritzan ekuazioa:
I = Io

[5.8]
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kontutan harturik, orduan:
-

I = I. (1 - e-e[mil)

[5.9]

kontutan izanik [5.4] ekuazioa eta ekuazio orokorra:
1/2

[M] [(I) I. [I-e-E[mil)
Rp = Kp

Kt

[5.10]

Ekuazio honek dituen zailtasunengatik, jeneralean nahiago izaten
da Ia zuzen-zuzen neurtu eta horretarako bi metodo esperimental erabiltzen dira: Termopilak eta aktinometro kimikoak.
Termopilak zenbait termopare besterik ez dira seriean jarriak eta
"lotura beroen" bidez itsatsiak. "Lotura beroa" soldadura da, metaliko
eta beltzitua, gai izan dadin termopareari ailegatzen zaion argia
absorbatzeko eta indar elektroeragile bihurtzeko. Kalibratu baten ondoren tresna horren bidez gainazal beltzitura ailegatzen den argiaren
intentsitatea jakin daiteke. Termopila erreakzio-matrazearen atzean jarriko da, eta Ia jakiteko intentsitatea neurtuko da erreakzio-matrazea
hutsik dagoenean eta erreakzionatzaileak barruan daudenean.
Aktinometro kimikoak beren etekin kuantikoa kalibratu baten bidez jakin daitekeen erreakzio kimikoak dira. Adibide bat azido oxalikoaren deskonposizio-erreakzioa da, uranilo gatzen aurrean eta argiaren
eraginez:
hv
HOOC-COOH ---> CO 2 + CO + H 20
+
U0 2

Honen etekin kuantikoa sarri neurtu izan da eta bere balioa aski
ezaguna da: 0 = 0,5. Erreakzioa permanganimetria batez segitzen da
erreakzionatu gabe geratzen den azido oxalikoa baloratuz. Absorbatutako argi-intentsitatea erraz kalkula daiteke irradiazio-denbora eta deskonposatutako produktuaren kantitatea kontutan hartuz gero.
Beste aktinometro bat azido kloroazetikoaren hidrolisi fotokimikoa izan daiteke:
hv
Cl CH2 COO H + H 20 --> HO CH 2COOH + H Cl
Etekin kuantikoa tenperaturaren arauera 0,3 - 0,7 tartean dago.
Homolisi termikoan erabiltzen diren hastarazleak erabil daitezke
fotohastean ere. Normalean homolisi termikoan eta fotokimikoan sortzen diren erradikalak berdinak dira. Fotokimikoan, ordea, hastarazle
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gehiago erabil daiteke homolisi fotokimikoa selektiboagoa delako.
Disoziazio termikoan erabiltzen ez diren konposatuentzat, homolisia
oso tenperatura altuetan gertatzen da horrek ekar ditzakeen ondorioeldn: Erradikal-mota asko sor daitekeela adibidez. Argiak, ostera, modu selektiboan apur ditzake loturak. Hala bada azetonak edo bentzoina
ere bai hastarazle moduan erabil daitezke:
O

O
hv

R-C-R .R - C. + 8 R'
O

O
h

I I.

I

- Ca + .CH -

- C - CH -

I
OH

OH

Era berean alkil haluroak eta konposatu organometalikoak ere bai.
Haste-abiadura kasu honetan:
Ri =24:ija =200 ei.[I]

[5.11]

eta polimerizazio-abiadura:
1/2

(1)
RP = KP [M]

[I]}
[5.12]

Kt

Edo bestela kontutan izanik intentsitatearen aldaketa bidearekin:
1/2

{4:D Io (1 - e-"1)}
Rp = Kp [M]
Kt

[5.13]

Beste modu bat haste fotokimikoari ekiteko substantzia fotosentikorrak erabiltzea da. Substantzia fotosentikorrak erabiltzen dira monomero edo hastarazlea ezin apur daitekeenean erradiazio horrekin. Fotosentikorra Z izanik:
Z*
Z+hv
eta gero:
Z* + C --0> Z + C*
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C konposatua izanik. Erradikalak geroago sortzen dira konposatu aktibatua deskonposatuz:
C*

+ • R'

Beraz C* ezin da zuzen-zuzen argi-ultramorearen eraginez sortu, maiztasun ezberdinean absorbatzen duelako, baina fotosentikorra gai denez
maiztasun horretan absorbatzeko, absorbatu egiten du v frekuentzian
eta gero konposatuari pasatu honek behar duen frekuentzia.
Bentzofenona eta zenbait koloratzaile, fluoreszeina eta eosina
adibidez, dira gehien erabiltzen direnak fotosentikor moduan. Haste eta
polimerizazio-abiadura, lehen idatzi ditugun berdinak dira, diferentzia
bakarra [I]-ren ordez fotosentikorraren kontzentrazioa idatzi behar
dugula. Hala ere, zenbait kasutan, monomero-kontzentrazio baxuetan
edo etekin kuantiko txikiak daudenean R i [M]-aren menpe egon
daiteke. Honek aldarazi egiten ditu gorago idatzitako ekuazioak.
Edozein kasutan polimerizazio-abiadura argi-intentsitatearen erro
karratuaren zuzenki proportzionala da. Hau frogatuta dago jadanik
zenbait monomerorentzat eta haste fotokimiko diferenteentzat.
-arekiko dependentzia ere haste-motaren menpe dago eta ugari aztertuta dago.
Laburtuz: Polimerizazio fotokimikoa asko aztertu da, erabilgarritasuna industriaren ikuspegitik oso laburra bada ere. Arrazoia zera
da, hain zuzen ere, hastarazle termiko asko dagoela nahi den
tenperatura-tartean, eta hauxe da, alegia, industriari interesatzen zaiona.
Teoriaren ikuspegitik, ostera, polimeriza7io fotokimikoak dira interesgarrienak, Kp eta Kcaren balioak bakoitza bere aldetik kalkula
baitaitezke bide hauetatik.
5.3. HASTE TERMIKO HUTSA

Monomero askok, antza, berez polimerizatzen dute inongo katalizatzaile edo hastarazlerik gabe. Hala eta guztiz, arreta handiz azterketa eginez gero, monomero gutxi batzuk besterik ez daudela egoera
honetan ikusi da. Beste denetan zikinkeriak dira monomeroen hasterazleak eta monomeroa nahikoa purifikatzen bada ez da polimerizaziorik.
Purutasun handi horretan gertatzen den polimerizazioari polimerizazio termiko hutsa edo autoharia esaten zaio, eta bakarrik estirenoalc eta metil metakrilatoak polimerizatzen dute baldintza horietan.
Polimerizazio termiko hutsa, dena den, termikoki hasitako polimerizazioa baino geldoagoa da. Bigarrena aztertzerakoan tenperatura altuetan,
kontutan hartzeko polimerizazioa da lehenengoa ere.
Estirenoaren autopolimerizazio termikoan asko aztertu da hastemodua, baina ez da, ordea, oraindik ondo ulertu. Erreakzio bimoleku-
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eta birradikala eratzen dela ematen du:

larra dela

20 - CH = CH 2 --0> - CH - CH 2 - CH 2 CH Beraz: Ri [M] 2 eta ondorioz Rp

[m]2

Birradikal horiek, mekanismo horren arauera, ziklatu egin daitezke eta
ez da horrelakorik gertatzen.
Horregatik ulergarriagoa da Walling-ek proposatutako mekanismoa:
2 - CH = CH 2 --> - CH - CH 3 + CH 2

= -

Zenbait azterketatan, ordea, R i-aren dependentzia [M]-arelciko
hirugarren gradukoa dela ikusi da. Horrelaxe gertatzen da estirenoaren
polimerizazioan bromobentzenotan. Kasu honetan erreakzio trimolekularra proposatu zen:
CH 3
•

•

3 - CH = CH 2 --> (1) - CH - CH3 + - C = CH - CH Baina erreakzio trimolekularrak disoluziotan gertatzea oso zaila
da, eta horregatik beste mekanismo hau proposatu da:
2 - CH = CH 2 ""-÷ - CH - CH 2- CH2 - C11 -0
0-C11-CH 2 -CH 2

+ -CH=CH211-CH 3 + 0-61-CH 2 -CH=CH-0

5.4. ERREDOX-HASTEA
Erredox erreakzio askok erradikalak sortzen dituzte eta polimerizazioei hasiera emateko erabil daitezke. Haste-mota honi erredox hastea deritzo, erredox katalisia edo erredox aktibatzea. Haste-bide hauen
abantaila erradikalak tenperatura baxu samarretan gertatzen direla da.
Honelako hastarazleekin erabili ohi diren tenperaturak 0-50°C- tartean
daude. Honek askatasun handia ematen du, polimerizazio termikoak
baino handiagoa, tenperatura aukeratzeko. Gainera erredox-erreakzio
asko dago, zein organikoak zein ez-organikoak, erradikalak ematen
dituztenak.
Onenetariko bat eta zaharrenetako bat Fenton erreaktiboa da.
Honelaxe sortzen ditu erradikalak:
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H202 + Fe++ -4 OH- + HO• + Fe3+
Ferroso ioiak beste zenbait erreakzio ere sortarazten ditu, peroxido organikoekin batez ere:
Fe 2+
R 00 R'
RO + R' O.
R 00 H Fe

2+

OH- + RO.
O

O
11

Fe2+

ROO CR

11

R ' C - + RO.

Beste erreduktore batzuk ere erabil daitezke Fe 2+ delakoaren
ordez: Cr3+, V2+, Ti3+, Co2+ eta Cu+. Horrelako sistema asko emultsio izenarekin deritzan polimerizazioetan erabiltzen da. Eta ur-disoluziotan ere bai.
Erredox-hastea azil peroxidoekin ingurune organikotan egin
daiteke, erreduktore moduan aminak erabiliz. Sistema interesantea
bentzoil peroxidoak eta N,N-dialkil anilinak osatzen dute. Erredox
sistema baten deskonposizio-abiadura eta homolisi termiko baten arteko abiadura oso ezberdinak dira; honela, bentzoil peroxidoaren deskonposizio-konstantea 90°C-tan 1,33x10-4den bitartean, bentzoil
peroxido/N,N-dietil anilina sistemarena 1,25x10 -2 1/mol.s da 60°C-tan eta 2,29x10-3 30°C-tan (8). Erradikalen sortzea sistema hauetan
honelakoxea izan daiteke:
R 0

0 0
11

I

11

II

0
1+

il

+ 0-C-0-0-C-0–> 01r N-0-C-0 J 0-C-0

O
•+

0-N -R +

II

O
II

+ 0-C-0 –

Erredox beste zenbait erreakziotan:
1.- Persulfato ioien erredukzioa dugu, Fe 2+, Ag+, S03= eta S203=
direlakoekin
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+ Fe2+ --> Fe3+ + SO 4 + S.04-

- - -

03

=

SO: + Sb + 520

03 S O O S + S2 0 3

3

2.- Erreduktore hauek: HS0 3-, S03=, S203=, S205= oxidatzaile
hauekin: Cu2+, Fe3+, C103- eta H202.
3.- Tiourearen oxidazioa, Br04-, Mn04-, S208=, H202 edo Fe3+
direlakoen bidez.
4.- Zenbait konposatu organikoren oxidazioa Ce4+ eta V5+-relcin.
R CH 2 OH + Ce4+ -0> Ce3+ + H + R CH-OH
Erredox sistemen bidez hasitako polimerizazioak bitan sailka
daitezke. Askotan, beste polimerizazioetan bezalaxe, bukatzea eta hedatzea berdina izaten da eta bakarrik erradikalen sortzean dago desberdintasuna. Polimerizazio hauentzat emango diren adierazpenak orain arte
emandakoaren antzerakoak izango dira. Eta horrela bentzoil peroxido/dialldl anilina erredox sistemarentzat:
Rt = Kd [peroxido] [amina]

[5.14]

r Kd [peroxido][anuna]]li
•

RP

= Kp[M]

2

[5.15]

2 Kt

Ekuazio hauetan, besteetan ez bezala, ez da 2 faktorea azaltzen
haste-abiaduran. Arrazoia zera da, bentzoil peroxido-molekula bakoitzak erradikal bakarra ematen duela (0-000 ), gai izango da polimerizazioari hasiera emateko. Formatzen den beste erradikala, 0-ÑR2
desagertu egiten da oraindik ezezaguna den erreakzio batez.
Beste zenbait erredox polimerizaziotan aldaketa dago bukatze-etapan. Polimerizatzen ari diren erradikalak erredox sistemaren osagairen batekin hil daitezke. Hori dela eta, sortzen diren adierazpen zinetikoak bastante diferenteak dira. Bukatze-erreakzio mota honi "bukatze
oxidatiboa" esaten zaio eta alkohol/Ce4+ sisteman adibidez honelaxe
gertatzen da:
(M)n_i -CH 2-CH + Ce4+ --> Ce3+ +
X

-CH=CH + H
X
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Hala bada, haste eta bukatze-abiadurak hauexek izango dira:
Ri = Kd [Ce41 [alkohola]

[5.16]

R t = K t [Ce4+] [1\4• [5.17]
Egoera estazionarioaren teoriaren arauera R t = R i
K [alkohola]
u«
_
d
Kt

eta

[5.18]

Hedatze-abiaduraren ekuazioan sartuz:
Rp = Kp [M] [M.] =

K d Kp
Kt

[M][alkohola]

[5.19]

Dakigunez hedatze-abiadura eta polimerizatze-abiadura berdinak
dira.

6. GAIA
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
HASTEA (II)

6.1. Efizientzia-faktorea
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6.
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
HASTEA (II)
6.1. EFIZIENTZIA-FAKTOREA
Materia-balantzea eginez gero, polimerizazio batetan deskonposatu den hastarazlearen kantitatea eta benetan polimerizazioari hasiera
eman dion hastarazle-kantitatea, gehienetan hastarazlea ez dela guztiz
eraginkorra izan ikusi da. Bi erreakziok batez ere egiten dute hastarazlea guztiz eragingorra ez izatea: Hastarazlearen deskonposizio
induzitua eta "kaiola efektua" deritzon efektuaz.
Hastarazlearen deskonposizio induzituan erradikal polimeratzaileek hastarazleari eraso egin diezaiokete. Adibidez:
0
0
0
0
II

I

Erreakzio honi "katen transferentzia hastarazleari" ere esaten
zaio.
Deskonposizio honek ez dakar erradikal-kontzentrazioaren aldaketarik, erradikal berriak polimero-katea berria sor baitezake. Hala ere,
badago hastarazle-galera bat. Efizientzia-faktoreaz hitzegin nahi denean
ez da erreakzio hauetaz hitzegiten, ondorengoen gainean baizik.
Zenbait erreakzio sekundariotan hastarazlearen deskonposizioan
eratzen diren erradikalak (primarioak) galtzen dira. Erreakzio hauetan
0
0
0
II
II
II
o -C-0-0-C-0 -->
CH 3CH 3
Fe2+ + (Zi - C - 0 - OH --> Fe 3+ + OH

- C - 0.

CH 3CH 3
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sortzen diren erradikalak polimerizazioari hasiera eman beharrean galdu
egin daitezke molekula neutroak emateko. Eta efizientzia-faktoreaz
hitzegiten denean erreakzio hauetan gertatzen den hastarazlearen eraginkortasunaren galeraz hitzegiten dugu. Deskonposatze-urratsean eratutako erradikaletatik, zenbatek hasten duten polimerizazioa esaten du
efizientzia-faktoreak.
Esperimentalki efizientzia-faktorea neurtzerakoan bi erreakzio
mota hauen ondorioa neurtzen da, baina normalean bibliografian deskonposizio induzituaren efektua kentzen zaio, aurrerago transferentzia-faktorea esaten zaion konstantea erabiliz.
Efizientzia-faktorearen balioak 0,3-0,8 tartean daude hastarazle
gehienentzat. Efizientziaren balioa zergatik den bat baino txikiagoa,
bentzoil peroxidoak hasitako polimerizazioetan gertatzen diren erreakzioak aztertuz ikusiko dugu. Ikusiko duguna "kaiola efektua" da eta
honetan datza: Erreakzionatzeko diren substantziek kaiola antzerako bat
eratzen dute formatu berriak diren hastarazlearen zatien inguruan. Hastarazlea eraginkorra izan dadin kaiolatik kanpora irten behar du, baina,
dena den, kaiolan dagoen denbora nahikoa izan daiteke zenbait
erreakzio gertatzeko lain.
0
11
a) - - 0 - 0 - C -0-->12p
1I

11

-c-o

0

0

0

II

11

11

b)20-C-0. -010-C-0-0-C-0

c)120-C-Cf1_0, 20-C-09
0

0

11

II

d) 0-C-0 + 0-C-0
i
e) 1 2 0-C-0. I

kaiolaren eratzea

errekonbinatzea
kaiola barruan

0

0

0

1

0
11
-->

0
11
-0-0-C-0

difusioa kaiolatik
kanpora

errekonbinatzea
kaiolatik kanpoan

0
I
-1n 1 0-C-0-0 + CO21

deskarboxilazioa
kaiola barruan
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0
0
II
II
f) 2 0-C-0 . ---> 0-C-0-0 + CO2

II

I

deskarboxilazioa
kaiolatik kanpoan

I

g) 0-c-d + M

monomeroari
eraso

0
II
- C - 0 . --> + CO2

h)

II .

.

erradikalaren
deskonposizioa

II

i) + 0-C-0 -›0-C-0-0
}
i)

erradikalen
deuseztea

+

Marrek kaiola adierazten dute; kaiolak ez die bertan dauden
molekulei edo erradikalei kanpora irteten lagatzen denboraldi batetan
behinik behin.
a) ekuazioak hastarazlearen deskonposizio lehen urratsa adierazten du. Beste ekuazio guztiek kaiola barruan edo kanpoan jazo daitezkeen zenbait erreakzio adierazten dituzte.
Erradikalen errekonbinatzeak, b) edo d) erreakzioen arauera, ez
du inongo eraginik hastearen efizientziaren gainean. Hala ere, efizientzia txikiagoa egiten da e), i) eta f) erreakzioen arauera, hauek zail
deskonposa daitezkeen produktuak ematen dituzte eta. Horietatik e)
ekuazioak du eraginik handiena efizientziaren balioan. Erreakzio hau
polimerizazioa hasten duen erreakzioarekin aldez-alde dagoela erraz
justifika daiteke: Bata bestearen ondoan dauden erradikalen erdibizitza
denbora 10-9 edo 10- 10 s-koa da. Erradikal-erradikal erreakzioaren
abiadura-konstantea 107 1/mol.s-ko da (eta gehiago ere bai), eta erradikalen kontzentrazioa kaiola barruan 10 M izan daiteke gutxi gora
behera. Beraz arrazoizko probabilitatea dago erreakzioa gerta dadin.
Polimerizatze-baldintzen arauera, dena den, idatzitako erreakzioen garrantzia handiagoa edo txikiagoa izan daiteke. Ikus nola:
Hastarazlearen efizientzia ez da normalean monomero-kontzentrazioaren menpeko, eta g), h), i) eta j) ekuazioek ere ez dute ia
eraginik. Efizientzia
bada e) prozesuarengatik da batez ere.
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Behaketa esperimental nabaria estirenoaren polimerizazioan
ikus daiteke hastarazlea AIBN-a denean: Efizientzia txikiagoa egiten da
liskatasuna handiagoa egin ahala, hau da, polimerizazioak aurrera jo
ahala (9). Liskatasunak, handitzerakoan, nekeztu egiten du erradikalen
difusioa kaiolatik kanpora, ondorioz egoitza-denbora kaiola barruan
handiagoa eginaz. Honek erraztu egiten du erradikalen deuseztea.
Behin eta erradikalak difunditu ondoren g) erreakzioa gertatuko
da batez ere, kaiolatik kanpo monomero-kontzentrazioa baita, jeneralean, handiena. Monomero-kontzentrazio baxuetan, hala ere, beste
erreakzioek ere badute zer esanik, eta efizientzia txikiagoa egin daiteke
monomero-kontzentrazioa txikiagoa egiterakoan. Ikus 6.1. irudian
estireno-kontzentrazioaren eragina AIBN-aren efizientzian (10).
0.70
.0. 0.60
'§> 0.50

6.1. Irudia
-1

0.40

Efizientziaren aldaketa

0.30

monomero-kontzentrazioarekin.

0.20

0.10
2

3

4

5

6
[M],

7

mol/1

Oraindik ez da aipatu, baina erradikalak kaiolatik kanpora difunditutakoan disolbatzaileak ere eragin handia du efizientzian. Honela
AIBN-aren eta bentzoil peroxidoaren efizientzia txikiagoa da CC14-tan
disolbatzaile aromatikoetan baino. Ez gara orain arazo honetan sartuko,
aurrerago ikusiko baitugu, baina esan disolbatzailearekin erradikalek
ematen duten erreakzioari katen transferentzia disolbatzaileari esaten
zaiola.
Hastarazle baten efizientzia, era berean, monomero izaeraren
menpekoa ere bada. Honela AIBN-arentzat balioa 0,6-1,0 tartean egon
daiteke zein den monomeroa, ordena hau segituz adibide moduan:
metil metakrilatoa < binil azetatoa < estirenoa < binil kloruroa <
< akrilonitriloa
Erradikalak monomeroekin erreakzionatzerakoan izan dezakeen
erreakzio-abiaduraren menpe egongo da efikazia.
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6.2. EFIZIENTZIA-FAKTOREAREN DETERMINAZIO
ESPERIMENTALA
Zenbait metodo daude hastarazle baten efizientzia esperimentalki
lortzeko erabili direnak.
Lehenbizikoak hastarazlearen deskonposizioa aztertzen du eta
konparatu polimero-molekulen kopuruarekin. Hastarazlearen deskonposizioa hobe da, dena dela, polimerizatze-prozesu normalean zehar
aztertzea; eta ez bakarrik hastarazle hutsarena besterik gabe. Monomero gabeko deskonposizioa arrunt diferentea izan daiteke, baldintzak ere
oso ezberdinak izan baitaitezke. Hori kontutan izanik, AINB-aren
deskonposizioa, adibidez, N 2 -kantitatea neurtuz azter daiteke. Polimeroaren pisu molekularra jakinda polimeroaren molekula-kopurua jalcin
daiteke; eta konparatuz hastarazlearen deskonposizioarekin efizientzia
kalkula daiteke. Honek, dena den, bukatze-mota ezaguna dela suposatzen du ze erradikal-kopurua molekula batean bukatze-motaren menpe
(konbinatzea edo desproportzioa den) baitago. Bestalde deskonposizio
induzitua ere kontutan hartu behar da. Azonitrilotan azken honek ez du
eraginik baina bai peroxidotan.
Bigarren metodoa, erabiliagoa bestalde, lehenengoaren aldaketa
da eta polimero-kateei erantsirik dauden erradikalen determinazio zuzena du oinarri. Metodo honi amai-taldeen determinazioa esaten zaio
eta zail samarra da burutzen, amai-taldeen kontzentrazioa oso baxua
izaten delako. Adibidez, polimeroaren pisu molekularra 50000 izanik
(pisu molekular baxu samarra) amai-taldeak %o 1 besterik ez dira izango. Erradioisotopoz (C 14, S35) markatutako hastarazleak erabiltzea oso
metodo ona eta sentikorra da. Ikus gorago aipatutako Schrijuer eta
S mets-en lana.
Hirugarren metodoan inhibitzaileak erabiltzen dira. Hauek gai
dira erradikalak deuseztatuz erreakzioa gerarazteko. Inhibitzailearen
desagertzea baloratuz, batek dauden erradikalak konta ditzake. Honelaxe, bada, difenil pikril hidrazilo erradikala, difenil pikril hidrazina
oxidatuz lortua:
NO 2

NO2
0 N—NH
2

NO 2

NO2

Pb 0 2

N— N—

NO 2
DPPH

— NO 2
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inhibitzale moduan erabil daiteke aduktu hau ematen duela onartuz:
NO 2
NH O NO 2

0

NO2

Erreakzioa kolorimetrikoki segi daiteke DPPH-a more bortitza baita
aduktua horiska/kolorgea den bitartean.
Burdina (11.1) kloruroak ere balio dezake:
+ Fe Cl 3 ---41> RC1 + Fe C12
Beraz, behin prozesuaren estekiometria ezagutuz gero esperimentali dilatometria bat egitea besterik ez da inhibitzaile-kantitate ezagun bat jarri ondoren. Makur dilatometrikoetan indukzio-denbora
esaten zaion denboraldia ikusten da eta bertan polimerizaziorik ez dago.
Ikus 6.2 irudia.
Ah

•

•

4

3

2

20

40

60

to

tco

t (min.)

6.2. Irudia
Estirenoaren polimerizazioa 60 °C-tan hastarazle
bentzoil peroxidoa (11.1 = 6,87 x 10 3 M erabiliz
eta inhibitzaile OPPM-a (0,336 x 10- 4 M).
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Indukzio-denboran inhibitzailearen desagertze-abiadura eta erradikalen sortze-abiadura berdinak direla onartuko da:
d [Inh.]
= R i = 2 f Kd[I]
dt
Beraz denboraldi horretarako f Kd biderkaduraren batazbesteko balioa
lortu ahal izango dugu. Kd beste esperientzia diferente batzuren bidez
lor daitekeela onartuz, hastarazlearen deskonposizioa ikertuz adibidez
(A1BN-aren kasuan Nz-a baloratuz), f kalkulatuko dugu.
Beste inhibitzaleak bentzokinona eta kinona izan daitezke. Nola
nahi den, metodoa ez da oso ona, jeneralean inhibitzaile/erradikal
erreakzioa ez baita aski ezaguna. Dena den DPPH-a inhibitzaile
eraginkorra da estirenoaren eta binil azetatoaren erreakzioak gerarazten,
eta berarekin lortu izan diren efizientziaren balioak bat datoz beste
metodo batzuen bidez lortutakoekin. Monomero guztientzat, hala ere,
ez da berdin gertatzen.
Laugarren metodoa, erabiliena zalantzarik gabe, Tabolsky-k eta
hauen laguntzaileek desarroilatu zuten eta K d eta f-aren balioak lor
daitezke beraren bidez. Metodoari inglesez "dead end" metodoa esaten
zaio. Euskaraz "trukaera gorenerainoko polimerizazioa" edo "trukaera
goreneko metodoa".
Polimerizazioa hasi ondoren segunduak besterik ez dira behar
egoera geldikorra iristeko, eta bertan haste- eta bukatze-prozesuak abiadura berdinean daude. Berdintza honek iraun egingo du hedatze-prozesuak iraun bitartean. Ordea, hastarazle-kontzentrazioa nahikoa ez
bada gastatzen diren erradikalak mantentzeko, ez da horrelakorik gertatuko. Baldin eta [I] txikiagoa egiten badugu, R i ere txikiagoa egingo
dugu eta ondorioz Rp ere bai. Trukaera goreneko polimerizazioak honetan du oinarria: Hastarazle-kontzentrazio oso txikiak ipini; kontzentrazioa are txikiagoa egingo da denbora pasatu ahala. Momentu batetan
hain izango da baxua hastarazlearen kontzentrazioa, trukaera edo konbertsioa konstante mantenduko baita, ez da eta erradikal primariorik
formatuko. Hala ere monomero-kantitate handiak geratuko dira oraindik polimerizatu gabe.
Hastarazlearen desagertze-abiadura haste termikoan lehen
ordenako prozesua da:
d[I]
-= K d[6.1]
dt
Integratuz:

[I] = [I]a e

xd t

[6.2]
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hastarazlearen hasi-hasierako kontzentrazioa izanik, polimerizatzeo
-prozesua hasi orduko. Haste termikoaren adierazpen orokorrean ordezkatuz:
(f Kd

d[M]
KP

[M]

j1/

-Kd t/2

Kt

[6.3]

Integratuz:
f[I]. 1/2
-Kd tR
[M]
(1-e
)
-ln [m]. = -ln (1-p) = 2Kp 1qcd

[6.4]

p konbertsio-maila izanik (gorago idatzitako G bera da eta bi modutara
idatz daiteke).
Eman dezagun orain toe deritzogun denbora pasatu ondoren
erreakzioa, ja hastarazlerik ez dagoelako, geratu egin dela. Abagadune
horretan monomeroaren kontzentrazioa [M]. izango da eta konbertsio-maila p.. Gainera [I]=0 izango da eta, honela [6.4] espresioa zer
honetan geratuko zaigu:

-ln

[1\4]„,,

nijo

= - ln (1-p.) = 2Kp (KtKd

)1/2
[6.5]

[m].
Zatikatuz [6.5] zati [6.4] hauxe dugu:
ln (1-p)
ln [ 1
ln (1-p.) =

K t
2

[6.6]

Lehen atala denboraren aurrean irudikatuz gero maldatik K d kalkula
daiteke. Ezagututa, beraz, K d eta jakinda aldez aurretik Kp,UKt 1 /2 delakoaren balioa [6.5] espresiotik f kalkula daiteke. Hurrengo irudiak (6.2
irudia) isoprenoaren polimerizazioa ematen digu hastarazle AIBN-a
erabiltzen denean
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6.3. Irudia
Isoprenoaren polimerizazioa zenbait tenperaturatan hastarazle AIBN-a

191(2, multzoaren balioak bibliografian aurki daitezke nahi den
monomeroentzat eta tenperatura askotan, aurrerago ikusiko ditugun
metodoak erabiliz lortuak. Dena dela batek ere lor dezake, nahi izanez
gero, espresio hori. Horretarako pisu molekularra neurtu baino ez du
Kp
egin behar, bukatze-mota jakin eta [6.10] ekuazioa erabili
Ç\ 1/2

3' t

espresioa lortzeko. Goikoaren bi ekuazio eta bi ezezagun ditugu: f eta
Kp/Kt1/2.
(11) Zenbait tratamendu matematiko desarroilatu dituzte "dead
end" teknika beste egoera batzutan erabiltzeko, polimerizazioa trukaera
goreneraino eraman behar izan gabe.

6.3. PISU MOLEKULARRA ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAN
Honelaxe definitzen da katea zinetikoaren luzera, v, erradikal-polimerizazioan: Polimero-katea bati hasiera ematen dion erradikalak
kontsumatzen duen monomeroaren molekula-kopurua. Hau da erradikal batek polimerizaarazi egiten duen monomeroaren molekula-kopurua. Kantitate hau polimerizatze-abiaduraren eta haste-abiaduraren arteko erlazioa izango da:
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V RP RP
Rt

=

[6.7]

Egoera estazionarioan Ri Rt baita.
Ordezkatuz abiadurak bere adierazpenez:
Kp

v

[M][M1

Kp [M]

2 Kt [m. [ 2

2 Kt [M• I

[6.8]

edo hauxe kontutan izanik: [M •] = Rp/Kp[M]
Kp [M]
v–

2

2 Kt Rp

[6.9]

Espresio hau orokorra da eta forma ezberdinak hartuko ditu
R -ak zinetikaren aldetik, hartzen duen espresioaren arabera. Honela,
P
'
termikoki hasitako polimerizazio batetan:
Kp [M]
v –

[6.10]

2 (f Kd Kt

[I])1/2

Azken hiru espresioek erradikal-polimerizazioen zenbait berezitasun azaltzen dituzte: Katearen batazbesteko luzera, hazten ari direla,
erradikal-kontzentrazioaren edo polimerizatze-abiaduraren alderantzizko proportzionala da. Hauek handiagoak eginez gero, kateak motzagoak egingo dira, monomero-kantitate berdina egongo baita erradikal
gehiagoren artean banatzeko.
Polimerizatze-abiadura konstantean katea zinetikoaren luzera
monomeroaren berezitasuna da eta ez du zer ikusirik haste-metodoarekin. Hots, monomero jakin batentzat katea zinetikoaren luzerak ez du
zer ikusirik haste-motarekin (termikoa izan, erredox, fotokimikoa,
etab.), edo hastarazlearekin, baldin eta [M•] eta Rp mantentzen badira.
Arazo bat garbi geratu behar da, katea zinetikoaren luzeraz
polimeritze-prozesuan hitzegiten da bakarrik, hau da, polimeroa hazten
ari dela. Behin polimeroa formatutakoan, polimeroa hila denean,
orduan polimerizazio-mailaz, X n, hitzegingo da. Bien arteko erlazioa,
v eta Xn-aren artekoa alegia, bukatze-erreakzioaren menpe egongo da.
Bukatzea konbinazioz egiten bada polimero hil batek katea zinetikoaren
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bi luzera izango ditu, eta batazbeste konbinazioz eratutako polimeroarentzat hauxe idatz daiteke:
Konbinazioz

Xn = 2 v

[6.11]

Bukatzea desporportzioz gertatzen bada, batazbesteko polimerizazio-gradua eta batazbesteko katea zinetikoaren luzera berdinak izango dira:
desproportzioz

[6.12]

Xn = v

Jeneralean bi bukatze-motak izaten dira polimerizazio guztietan,
baina proportzio ezberdinetan. Hori dela eta, polimerizazio-mailaren eta
katea zinetikoaren luzeraren arteko erlazioa 1 eta 2 tartean egongo da.
Gauza jakina da, bestalde, batazbesteko polimerizazio-maila
bider unitate monomerikoaren pisu molekularra biderkadurak batazbesteko zenbaki-pisu molekularra ematen duela:

,in = i n . m o

[6.13]

Hau esperimentalki lor daiteke osmometriaz eta GPC-az.
Bukatze-mota esperimentalki atera daiteke polimero-molekulako dagoen hastarazlearen zati-kopurua zuzen-zuzenean neurtuz. Hau
egiteko pisu molekularrak neurtzeko erabiltzen diren teknikak eta teknika erradiaktiboak elkartzen dira. Laburtuz honelaxe deskriba daiteke
prozesu esperimentala:
1.- Katalizatzailea markatu egiten da atomo batez.
AIBN-aren kasuan C 14 erabil daiteke:
CH3

CH3

I

I

CH 3 — C * — N = N—C* -- CH

I

I

CH3CH3
Honen aktibitate erradiaktiboa X kuenta/mol-minutu-ko GEIGER kontagailu batekin neurtuz.
2.- Hastarazle horrekin polimerizatuko da monomeroa.
3.- Lortutako polimeroaren pisu molekularra neurtu.
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4.- Geiger kontagailuaren bidez mi masa duen polimero-kantitatearen aktibitatea neurtzen da, Y kuenta/minutuko lortuz.
5.- Kantitate honek:
X
2. NA
hastarazleak minutuko eta erradikal bakoitzeko ematen duen
kuenta-kopurua esaten digu.
A–

Kantitate honek, berriz:
A–„
wir

. 1N A

Mn

polimero-molekula bakoitzak emandako kuenta-kopurua minutuko esaten digu.
6.- B/A delakoak 1-aren eta 2-ren arteko balioa izan ohi du eta
polimero-molekula bakoitzeko dagoen erradikal-kopurua da.
Honek beraz, desproportzioaren eta konbinazioaren portzentaia emango du bukatze-prozesuan.
Daturik ez badago ere monomero askorentzat, polimero erradikal gehienak konbinazioz, ia bere osotasunean, eratu direla ematen du.
Erradikal alifatiko txiki samarretan (etil, isopropil edo t-butil adibidez)
egin diren azterketek zera erakutsi dute: Desproportzioa handiagoa
egiten dela zenbat eta handiagoa izan ordezkatzaileak eta zenbat eta
altuagoa izan tenperatura. Erradikal adarkatuen konbinazioa efektu
esterikoek galerazten dutela dirudi. karbonoan izan daitekeen hidrogeno-kopuruak erraztu egiten du hidrogeno-transferentzia eta, ondorioz, desproportzioa ere bai. Honela, estirenoaren bukatzea konbinazioz den bitartean, metil metakrilatoaren, bukatzea neurri inportantean
desporportzioz da. Metakrilatoaren desproportzioa handiagoa egiten da
tenperatura igotzerakoan. Arrazoia desproportzio-prozesuaren aktibazio-energian, 5 kcal/mol, aurkitu behar da, handiagoa konbinazio-prozesuarena baino. Adibidez, 60°C-tan metil metakrilatoaren desprc
portzioa % 60-koa da. Binil azetatoan ere desproportzioa kontutan
hartzekoa da.

7. GAIA
KATEN TRANSFERENTZIAZKO
ERREAKZIOAK (I)

7.1. Transferentzia monomeroari eta hastarazleari.
CI eta C m-aren kalkulua

7. KATEN TRANSFERENTZIAZKO
ERREAKZIOAK (I)

Zera ikusten da polimerizazio askotan: Polimeroaren pisu molekularra txikiagoa da konbinazioz edo desproportzioz edo biak nahastuta
bukatzerakoan aurresandakoa baino. Hau erradikala azkarregi hiltzen
delako gertatzen da, hidrogeno-transferentzia edo beste atomo baten
transferentzia gertatzen delako, sistemako konposaturen batetatik (monomeroa, hastarazlea edo disolbatzailea) erradikalera. Erradikalen desplazamenduen erreakzio hauei katen-transferentziazko erreakzioak esaten zaie eta honelaxe adieraz daitezke:
K tr
M ne + X A

Mn X + As

XA hastarazlea izan daiteke, monomeroa edo disolbatzailea, eta X

transferitutako atomoa edo substantzia. Katen transferentzia hastarazleari aipatuta dago ja deskonposizio induzitua ikusi denean. Orain, hala
ere, kuantitatiboki ikusiko dugu.
Katen transferentziazko erreakzioaren abiadura honelaxe adieraziko da:
Rtr = K tr[M e ] [XA]

[7.1]

K tr prozesu honen abiadura-konstantea izanik. Esana badugu ere,

berriz esatea komeni da: Katen transferentzian polimerizazioari hasiera
emango dion A erradikal berria sortzen da:
+M

M.

Katen transferentziaren ondoriorik zuzenena zera da: Osatutako polimeroaren pisu molekularra edo tamainua txikiagoa egitea. R p abiaduran
izan dezakeen eragina ez da agian oso nabaria, baina, dena dela,
berraste-abiadura, Ka-z adierazten dena, haste-abiaduraren berdintsu
den ala ez dependatzen 7.1. taulan izan daitezkeen lau kasuak ikus
daitezke, eta beren eragina abiaduran eta pisu molekularrean.
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7.1. TAULA
Kasua
1

Kp eta Ktr , eta
Ka eta Kp -ren Efekto-moeta
arteko erlazioa
Kp »Ktr Kp--. Ka transferentzia
arrunta

2

Kp «Ktr

3

Kp »Ktr Ka<Kp

4

Kp «Ktr

Ka..:-- Kp telomerizazioa
Abiaduraren
urritzea

-aren
3Zn -aren
.RP
gamean eragina gainean eragina

bat ere ez
bat ere ez

txikiagotu
asko txikiagotu

txikiagotu

txikiagotu

Ka <Kp Katen transfe- asko txikiagotu asko txikiagotu
tzia degradatzailea

Lehen bi kasuetan, berrastea azkarra da eta ez da eraginik
ikusten polimerizazio-abiaduran. Monomero-molekula kopuru berdina
kontsumitzen da orain ere, baina polimero-molekula txikiagoak eta
ugariagoak emateko. 5Z n-aren txikiago egitea transferentzia-konstantearen balioaren menpe egongo da. Baldin eta K tr oso handia bada pisu
molekular baxuko molekulak (5C n 1 eta 6 artean) lortuko dira; telomeroak esaten zaie hauei.
Beste bi kasuetan berrastea geldoago da, eta bai R p bai 5C n txikiago egiten dira. Txikiagotze hauen balioak konstanteen balioak nolakoak diren egongo dira.
Hemendik aurrera egingo den tratamendua 1 kasuari lotuta doa,
hau da, katen transferentzia normalari. Hiru urratsetako eskema zinetikoan laugarren urratsa sartuko bagenu bezala da, bukatze-prozesu berri bat sartuko bagenu bezala. Polimeroak lortzeko unean, katen transferentzia kontrolatu egin daiteke pisu molekularra ere kontrolatzeko.
Nahi dugunerako polimerizazio-maila birdefinitu egiten da eta
orain polimerizazio-maila polimerizazio-abiadura izango da zati
bukatze-abiaduren batura. Hauen barruan bukatze-abiadura normala
sartuko da eta transferentzia-abiadura guztiak. Homolisi termikoaz hasitako eta konbinazioz eta transferentziaz (monomeroari, hastarazleari
edo besteren bati) bukatutako polimerizazio batentzat, orokorki hauxe
idatziko dugu:
RP

37n (Rt/2) + K ttm [M ][M] + K trs [M ][S] + K rr. [M ][I]

[7.2]
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Zatitzailean ageri den lehenengo terminoa (R t/2) konbinaziozko
bukatzeari dagokio. Bi zenbakia azaltzen bada eratzen den polimeroaz
hitzegiten dugulako da eta ez konbinatzen diren erradikalez. Defini ditzagun orain katen transferentziazko konstanteak:
K tr.M
Cm =
K

Ktr.I
C1 = K

K tr.S
Cs=K

[7.3]

P

P

P

eta gainera espresio hauek: Rp = Kp[M] [M• ]; Ri = 2 f Kd [I] eta espresio orokorra: Rp = Kp [M](f Kd [I]/Kt)1/2, kontutan izanik orduan
[7.2] honelaxe idatz daiteke:
2
Kt Rp
[S]
K t Rp
[7.4]
Cm Cs rwin
K; f Kd [M]3
Kp2 [M]`
3Zxi
Horrek kuantitatiboki erakusten digu katen-transferentziazko errealczioen eragina batazbesteko polimerizazio-mailan. Ondoren transferentziazko prozesu guztiak ikusiko ditugu.
7.1. TRANSFERENTZIA MONOMEROARI ETA HASTARAZLEARI. CI ETA C m-AREN KALKULUA
Gorago idatzitako [7.4] ekuaziotik sortutako bi kasu daude oso
inportanteak. Batean, transferentzia-ekintzalerik, hau da, disolbatzailerik ez dagoenean. Orduan [S] = 0 da, eta
Kt Ri2)

Kt Rp
1
+ Cm +
5:(2
K r wp.

r 7,113

j'p

n

[7.5]

d

Konbinatuz Rp-aren espresio orokorrarekin:
Kt Rn
-

5cn Kp [N4]2

[7.5]

[I]
+ C + C

M

[M]

[7.6]

ekuazioa kuadratikoa da Rp-arekiko, eta 1/gn irudikatuz gero Rp
-arenu,7.1idkstenbzal,formedinka-

kurrak lortuko dira Ci-aren balioaren arauera. Konstante hau hastarazlearen bereizgarria da. Hastarazlea zein den parabola nabariagoa da
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Rp X

10 5 mol/l.s

7.1 Irudia
Estirenoaren polimerizazioa 60 °C-tan zenbait hastarazlerekin. Bertan katen-transferentzia hastarazleari
adierazi nahi da.
o cumil hidroperoxidoa
o t-butil hidroperoxidoa
• bentzoil peroxidoa

n AIBN-a

Ikusten den bezala (ikusi behar litzateke) zati lineal bat ikusten
da, [M] baxua denean, baina balio handientzat bereizi egiten dira linealtasunetik. R = 0 denean C -aren balioa lortuko da intertsekzioan ten' P
peratura horretan. Zati linealaren maldak K t/Kp2 [M] emango du, eta
[M] ezaguna bada, erlazio inportante hau lor daiteke: K p2/K t. Zenbait
sistematan (AIBN-a adibidez) transferentzia hastarazleari ia zero izango
da (Ci = 0), bestela ezin da esplikatu esperimentalki lortzen den linealtasuna R -aren tarte osoan.
Zenbait metodo erabil daitezke C I konstantea lortzeko. [7.5]
ekuazioa ordenatu egin daiteke eta R p-z zatikatu:

/
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Ij

Kt

1
M R
P
Xn

—-C

Kt Rp

2 2

[7.7]

+

K`
p f Kd [M13

K 11\41

Irudikatuz datu esperimentalekin ezkerraldeko zatia Rp-aren
aurrean lortzen den malda C i Kt / Kp2 f Kd [M] 3 izango da. Nola beste
magnitudeak ezagunak diren edo, bestela, nola elkarrekin erlazionatuta
dauden R -aren espresio orokorraren bidez, Ci kalkula daiteke. Baldin
eta monomeroari transferentzia txikia bada, orduan [7.6]:
1

Kt Rp

[Y( n

K2
p [1\4]2

CI

l

K t/K p 2 ezaguna dela onartuz, ezker aldeko zatia [I]/(M)-aren aurrean
irudikatuz, maldatik C I lortuko dugu.
9
8

7

cv

7.2 Irudia
Estirenoaren polimerizazioa bentzenotan 70 °C-tan
hastarazle t-butil hidroperoxidoa erabiliz.
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Monomeroaren transferentzia-konstanteak, CM, jeneralean txikiak dira 7.1. taulan ikus daitekeen legez. Monomero gehienentzat Cm-aren balioa 10 -4-10-5 tartean dago, eta ez da monomeroari transferentzia pisu molekular konkretu bat lortzeko momentuan eragozpenik handiena. Monomeroari transferentzia baxua izan ohi da, bertan C-H lotura biniliko bortitzak apurtu beharra baitago:
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Mn - H + CH 2 = C.

IVfn + CH 2 = CH

7.II. TAULA
Zenbait monomeroren katen transferentziak
CM x 104

Monomeroa
akrilamida
akrilonitriloa
metil akrilatoa
metil metakrilatoa
estirenoa
binil azetatoa
binil kloruroa (30°C-tan)

0,6

9,26-0,30
0,036-0,325
0,07-0,18
0,6-1,1
1,75-2,8
6,25

Konstanterik altuenak binil azetatoarentzat eta binil ldoruroarentzat ditugu. Binil kloruroarentzat ez da esplikazioarik eman, eta binil
azetatoarentzat azetoxi taldetik transferentzia gertatzen omen. Edozein
kasutan arrazoia hazten ari diren erradikalen erreaktibitate altua izan
daiteke.
Ci balioei dagokienez, normalean erabiltzen diren hastarazleen
konstanteak, esperinntalki lortuak, 7.111. taulan daude:

7.111. TAULA
Transferentzia-konstanteak
Hauen polimerizazioan
Hastarazlea

Estirenoa

0
AIBN
0,0003-0,0013
t-butil peroxidoa
0,01
kumil peroxidoa (50°C-tan)
0,024
lauroil peroxidoa (70°C-tan)
0,048-0,055
bentzoil peroxidoa
0,035
t-butil hidroperoxidoa
0,063
kumil hidroperoxidoa

Metil metakrilatoa
0
—
—
—
0,02
1,27
0,33
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Azonitriloek dirudienez, esperimentalki behinik behin, oso joera
txikia dute, edo ia ezer ez, katen transferentzia emateko eta horregatik
polimerizazio "garbiak" ematen dituzte, ez baitute, hastarazlearen kontzentrazio altuetan ere, transferentziarik ematen. Lan berriagoak, ostera, Craren balioa AIBN-arentzat ez dela hutsa esaten hasi dira.
Peroxidoek, ordea, transferentzia-konstante inportanteak dituzte
eta horrela dialkil edo diazil peroxidoek modu hauetara egiten dute
beren transferentzia:
l'vfn + RO - OR --> Mn OR +
R erradikal alkilo edo azilo izanik. Azil peroxidoek, bestalde, alkil
peroxidoek baino transferentzia-konstante altuagoak dituzte, haien 0-0
lotura ahulagoa delako zalantzarik gabe. Hastarazleen artean hiciroperoxidoak dira normalean transferentzia-ajenterik bortitzenak. Kasu hauetan hidrogeno erradikal baten transferentzia gertatzen da:
Ivrn + ROO - H --> Mn H + ROO.
Craren balio altu samarrei begiratuz gero lortzen diren polimeroen pisu molekularraren beherakadak espero zitezkeenak baino txikiagoak dira, 5Cn delakoan benetan eragina duen faktorea C /[1]/[M] delako
(ikus 7-6 ekuazioa) eta ez bakarrik Ci. Hastarazlearen kontzentrazioak
jeneralean oso baxuak dira, 10- 2/10 -4 molar inguru, eta [I]/[1\4]
erlazioak 10-3/103 balioak hartzen ditu.

8. GAIA
KATEN TRANSFERENTZIAZKO
ERREAKZIOAK (II)

8.1. Katen transferentzia disolbatzailetik edo
transferentzia-ajentetik
8.2. Ajente bati katen transferentziaren erabilpen
industrialak
8.3. Katen transferentzia polimeroari
8.4. Inhibizioa eta atzeratzea

8. KATEN TRANSFERENTZIAZKO
ERREAKZIOAK(II)
8.1. KATEN TRANSFERENTZIA DISOLBATZAILETIK
EDO TRANSFERENTZIA-AJENTETIK
Ekuazio orokorraren:

= Kt •

Rp

5-(nv2 ri,412

+c

+C
M

R2p

[S]
s [M]

+

2

Kp f Kszt[M] 3

bigarren kasua transferentzia-ajentearen edo disolbatzailearen eragina
inportantea denean dugu. Gorago idatzitako hirugarren batugaiak orain
inportantzia berezia du eta baldintza berezietan transferentzia-ajentearen C s balioak kalkulatu ahal izango dira. Hala bada, hastarazle-kontzentrazio baxuak edo hastarazlearen transferentzia-konstante,
baxuak dituzten hastarazleak (AIBN-a adibidez) erabiliz azkenengo
batugaia oso txikia izango da. Lehen batugaia, bestalde, konstante
manten .daiteke R /[M] 2 erlazioa konstante mantenduz. Hau
hastarazle-kontzentrazioa komeni zaigun moduan ajustatuz egin
daiteke. Kontutan har [S] aldatzerakoan bat batean Rp eta [M] ere bai
bat batean aldatzen direla. Hastarazle-kontzentrazioak behar diren
bezala aukeratuz lehen batugaia konstante manten daiteke. Orduan,
adierazpen orokorra horrelaxe idatz daiteke:

ki

[S]
+ C

S m

[8.1]

Yn

8.1 Irudia
Estirenoaren polimerizazioa zenbait
disolbatzaileetan.
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/1\
—
delakoak konstante guztiak besarkatzen ditu eta polimeXn n
nzatze-maila da disolbatzailerik ez dagoenean. 8.1 irudiak jeneralean
1
gertatzen diren makurrak erakusten ditu
delakoa [S]/[M]-aren aurrean
Xn
irudikatzen denean. Irudiak estirenoaren polimerizazioari dagozkio zenbait disolbatzialetan.Metodoa, jadanik esperimentalki frogatu denez,
oso orokorra da eta ona.
1( 1
[S]
Beste metodo batzutan — - — irudikatzen da[— -aren
m]
5-(n5-( no
aurrean, eta lehenago batugaia konstante mantendu ezean
Kt Rp
[S]
1irudikatzen da EM1-aren aurrean.
2
X
K2
[M]
n
p
8.1. taulan metodo honen bidez lortutako transferentziakonstanteak, C s, ikus daitezke.
Datuok erreaktibotasunaren eta egituraren arteko erlazioa ikusteko balio dute erradikal polimerizatzailearen eta transferentzia-ajentearen artean erreakziorik gertatzen denean.
Ziklohexanoa bezalako hidrokarburo alifatikoek oso C-H lotura
sendoak dituzte eta hortik datorkie hidrogenoa transferitzeko zailtasuna. Eta hau Cs -aren balio baxuan isladatzen da. Beste horrenbeste gertatzen da bentzenoaren C-H loturekin eta horregatik honelako erreakzioren bat gertatzen dela ematen du:
/vfn +

Mn
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8.I.TAULA
Csx

10 4 60°C-tan polimerizaziohauentzat
Binil azetatoa

Estirenoa

Ajentea

0,023
0,031
0,42
0,125
0,67
0,82
0,06
0,04
0,06
0,40 (80°C)
0,20 (80°C)
0,40 (80°C)
0,5
1,85
0,5
7,1
24
90
22000
37000
210000

Bentzenoa
Ziklohexanoa
Heptanoa
Toluenoa
Etil bentzenoa
Isopropil bentzenoa
t-Butil bentzenoa
Butil kloruroa
Butil bromuroa
Azetona
Azido azetikoa
Butil alkohola
Kloroformoa
Butil ioduroa
Butil amina
Trietil amina
Butil disulfuroa
Karbono tetrakloruroa
Karbono tetrabromuroa
t-Butil merkaptanoa
n-Butil merkaptanoa

1,2
7,0
17,0 (50°C)
21,6
55,2
89,9
3,6
10
50
11,7
1,1-10
20
150
800
370
10000
9600
28700 (70°C)
—
480000

Lotura bentzilikoak, toluenoaren, etil bentzenoaren eta isopropil
bentzenoaren kasuan adibidez, ahulagoak dira eta C s -aren balio
altuagoetan igartzen da. Lotura bentzilikoa, C-H, errezago apurtzen da
sortzen den erradikala erresonantziaz egonkortuta dagoelako:
Mn

CH

= CH 2 <—>

Mn H

= CH 2 E–>

= CH2

t-butil bentzenoaren kasuan, ostera, konstantea txikiagoa egiten
da hidrogeno bentzilikorik ez dagoelako
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CH3
CH3
CH3
Bai t-butil Icloruroa, bai t-butil bromuroa aurrekoaren antzerakoak dira,
transferentzia-konstante baxuekin, C-H loturaren apurketaren ondorio.
Ioduroaren kasua, ordea, ezberdina da C-I lotura ahula delako eta
Iodoa transmititzen da:
CH 3CH3
+ I — C — CH 3 --111> Mn + • C — CH 3
CH3

CH3

Azidoek, konposatu karbonilikoek, eterrek, aminek eta
alkoholek dituzten transferentzia-konstanteak hidrokarburo alifatikoen
antzerakoak dira eta, hauetan bezala, haietan ere C-H loturaren
apurketa gertatu behar. Zenbait konposatu sekundariok edo tertziariok
Cs-aren balio altuagoak dituzte.
S-S lotura ahulari esker disulfuroek transferentzia-konstante
altuak ematen dituzte:
Mn. + RS-SR

Mn-SR + RS.

Bai karbono tetrakloruroak, bai tetrabromuroak Cs-aren balio
altuak dituzte, bai C-CI lotura, bai C-Br lotura oso ahulak direlako eta
sortzen diren erradikal trihalogenatuak oso egonkortuta daudelako:
•• •

c_ c. i:
I
••

=c_:
**
I

:

cI
*C1
:
••

••
Karbono tetrabromuroaren C-Br lotura ahulagoa da oraindik.
Kloroformoaren kasuan C s-a baxua da hidrogenoa transferitzen
delako. Merkaptanoaren kasuan konstanteak ikaragarri handiak dira,
S-H lotura ahulagatik zalantzarik gabe.

111
Disolbatzaile-motak C s -aren balioan duen eraginetik aparte
polimerizatzen ari den monomeroak ere badu bere eragina, 8.1. taulan
ikus daitekeen bezala. Binil azetatoaren polimerizazioan ikus daitezkeen
balioak handiagoak dira beti, eta hori binil azetato erradikalaren erreaktibitate handiagoagatik izan daiteke. Katen transferentziaren konstanteak handiagoak egiten dira erradikalen erreaktibitate handiagoa egin
ahala.
Hona hemen monomerorik arruntenetan segitzen den ordena:
binil ldoruroa > binil azetatoa > akrilonitriloa > metil akrilatoa > metil
metakrilatoa > estirenoa > 1,3 butadienoa
Transferentzia-ajenteen ordena beti da berdina zein nahi den
polimerizatzen den monomeroa, baldin eta, hau ere esan beharra dago,
erakarpen berezirik ez badago erradikalaren eta ajentearen artean.
Elektroi hartzaile-emaile bikoteetan gerta daiteke hau, eta orduan
ordena-aldaketa handiak izan daitezke.
8.2. AJENTE BATI KATEN TRANSFERENTZIAREN
ERABILPEN INDUSTRIALAK

a) Transferentzia-ajenteak kautxo sintetikoen produkzioan: Bai merkaptanoak, bai C C1 4 -a oso normalak dira industrian kautxoen lorpenean. Ajente hauek
erregulatuz gain kautxoari propietate onak
ematen dizkiote: Plastikotasuna, disolbagarritasuna, malgutasuna, etb.
b) Telomeroen produkzioan. Kautxoetan, lurringintzan eta zuntz sintetikoetan geroago eta gehiago erabiltzen dira.
c) Katen transferentziari buruzko ikerketek beste ondorio hau ere ekarri
dute: Hazten ari diren erradikalen erreaktibitateak ez du dependentziarik
pisu molekularrarekin. Lortu behar den polimeroaren pisu molekularra
aldatuz, esperimentalki ez K p ez Ktrs direlakoak ez direla aldatzen ikus
daiteke.
8.3. KATEN TRANSFERENTZIA POLIMEROARI

Orain arte ez da kontutan hartu eratuta dauden polimero-molekulei katen transferentzia. Transferentzia-mota honek erradikala sortzen
du polimeroaren katean. Honek inguruan dagoen monomeroarekin molekula adarkatuak emango ditu:
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Y

•

r

2

M , + — CH

Y

1
I

Y

1

- C — —> M

il H + — CH 2 - ç — --> —

CH

H

1
I

2-C—
M*

C1 , CM eta Cs-aren balioak lortzerakoan polimeroari transferentzia kontutan ez hartzeak ez dakar inongo ondoriorik, determinazio
horiek konbertsio baxuetan egiten direlako eta ordura arte polimeroaren
kontzentrazioa oso baxua delako.
Hala eta guztiz ere badago transferentziarik eta inportantea da
polimerizazioa konbertsio altuetan aztertu nahi denean. Bestalde, transferentzia dagoenean, adarrak sortzen dira eta sortutako polimeroaren
propietateak arras alda daitezke.
Transferentzia-konstantea oso zaila da lortzea. Pisu molekularraren gainean duen eragina ezin da forma honetan jarri, C p[P]i[M] , polimeroari transferentziak ez baitakar ondorio pisu molekularraren jaistea.
C lortzeko polimerizazioan sortzen den adar-kopurua lortu
P
behar da eta oso lan nekeza da. Hori dela eta C -aren balio gutxi daude
P
eta txarrak, bibliografian azaltzen direnak oso ezberdinak baitira zein
diren egileak.
C lortzeko beste modu bat pisu molekular baxuko beste konpoP
satuei transferentzia ikertzea da. Konposatuak, dena den, polimeroaren
antzerakoa izan behar du egiturari dagokienez. Eta horrela poliestirenoari transferentzia ikertzeko etil bentzenoarena aztertu da. Lortutako
datuek, kasu guztietan konbertsio altuetan ere bai, konstanteak, oso
baxuak direla erakusten dute.
Transferentzia handiagoa da erradikal erreaktiboak eman ditzaketen polimeroetan: poli(binil kloruro)-a, poli(binil azetato)-a edo polietilenoa. Hauek esandako adarkadurak emanez gain, adar intramolekularrak ere ematen dituzte:

transferentzia

--

CH2 - CH - CH2 - CH — ----11> CH 2 - CH - CH 2 - C --- —÷
I
I
OCOC H3 OCOCH3

I

I

OCOCH3 OCOCH3
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CH

2

2

- CF( C - OCOCH -11> , CH 2 - CH - OCO.CH2

3

Ck /CH3CH
C
CH3 - OC 0 - CH

1)

0

Adarren hedadura irakagarri hazten da erreakzioa aurreratu
ahala, 8.2. irudian ikusten den bezala.
30

25

20

8.2 Irudia
Adar-kopuruaren
aldaketa konbertsioaren aurrean.

15

!).
10

20

4C

60

80

100

konbertsioa

Polietilenoaren kasuan transferentzia intramolekularra izango da,
IG-z (infragorriz) egindako azterketen arabera, transferentzia-motarik
hedatuena. Adarrak, ikusi denez, oso motzak, lau karbonodunak,
baitira.
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Hona hemen nola sortzen diren adarrok:
CH 2
CH

\

2 - CH2 - CH 2 - CH 2 -CHCH
2
2 - Hu CH 2 —n
I

1

/2
‘CH 2

H CH

n101.

CH2 - CH
CH 2

Erreakzioak aurrera joko
du monomero-molekula
gehiagorekin.

CH 2

CH2
CH3

8.4. INHIBIZIOA ETA ATZER<1TZEA

Zenbait substantziaren gehitzeak polimerizazioa galerazten du.
Substantzia hauek polimerizazioa hasi edo hedatu egiten duten erradikalei eraso egiten diete, duten aktibitate desagertaraziz edo eta aktibitate
gutxiagoko erradikalak sortaraziz. Polimerizazioaren galeraztaile hauek
duten eraginkortasunaren arabera sailkatzen dira.
Inhibitzaileak lehenbizi, dauden erradikalak ezabatuz, polimerizazioa geratzen dute erradikalak zeharo desagertu arte.
Atzeratzaileak zenbait erradikal ezabatzen dituzte, baina ez denak. Horren ondorioz abiadura txikiagoa egingo da, baina ez besterik.
8.3. irudian honelako substantziak erabili ohi diren sistemen
zenbait konbertsio ikus daitezke.

.

1 15

8.3 Irudia
Inhibizioa eta atzeratzea estirenoaren
merizazioan 100°C-tan

80
60

9.

8

3

40

1 Ithibitzalerik gabe
2 Bentzokinonarekin % 0,1-an
3 Nitrobentzenoarekin %0,5-ean
4 Nitrosobentzenoarelcin % 0,2-an

)3,9 20
1000

3000

5000

G.V. SCHULZ, Chem.J2,232 (1947)

denbora, minutuak

Bertan ikus daitekeen bezala bentzokinonarekin erreakzioa
geratu egiten da berau ahitu arte, eta hortik aurrera erreakzio-abiadura
kasu orokorrean bezala gertatzen da. Nitrobentzenoa atzeratzailea da eta
erreakzio-abiadura kasu honetan txikiagoa da baina ez dago inhibiziorik. Nitrosobentzenoaren, NO, konportamoldea konplexuagoa da.
Hasieran itxuraz inhibitzailea da, baina gerora atzeratzailea ere badela
ematen du. Azken hau, ordea, ez da normala. Monomeroek berek dituzten zikinkeriak edo inhibitzaileak edo atzeratzaileak izan daitezke
eragileak eta hortik zenbait datu zinetiko ez direla erreproduzitzen.
Inhibitzaileak, bestalde, nahita botatzen zaizkie monomeroei bai gorde-denboran edo garraioan egonkor manten daitezen; horregatik monomeroekin lanean hasi aurretik ikusi beharra dago.
Zenbait konposatu-moeta daude edo inhibitzaile edo atzeratzaile
erabil daitezkeenak. Urteetan inhibitzaile erabili den substantzia difenil-pikril-hidraziloa izan da; erradikala aski egonkorra baita monomeroarekin ez erreakzionatzeko moduan, baina edozein erradikalekin
erreakzionatzeko modukoa.
Inhibitzalerik normalenak, dena den, substantzia organikoak dira; hauek erradikalekin erreakzionatzen dute monomeroarekin erreakzionatzeko gai izango ez diren erradikal egonkorragoak emateko. Kinonak dira erabilienak. Bentzokinonak, adibidez, estirenoaren eta binil
azetatoaren polimerizazio-erreakzioak gerarazten ditu. Inhibitzaile moduan duen konportamendua konplexua oso bada ere, hona hemen
erreakzioren bat:
MI: + 0 =

= 0 --11> Mn

Mn + 0 =

-= ---110>
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Edo desproportzioz:
H

CH2- C . +

H

=0--►
H

H
CH2- C. +

=0—n

CH2-C-H + 0=

Inhibizioaren kasu berezia barne-inhibizioa edo autoinhibizioa
da eta ordezkatzaile alilo motako konposatuak (CH 2 = CH - CH2Y)
aurkez daitezke. Konposatu alilikoek, alil azetatoa adibidez, oso astiro
polimerizatzen dute, hastarazle-kontzentrazioarekiko dependentzia batekoa dela. Gainera, polimerizazio-maila, zein ez baita polimerizatze-abiaduraren menpeko, oso baxua da, eta gehien lortzen dena, katen-luzeari dagokionez, 14 unitateko oligomeroak dira. Hauen arrazoia
katen-tranferentzia degradatzailean aurkitu behar da. Erradikal
propagatzailea honelako polimerizazioetan oso aktiboa da eta gainera
lotura bikoitzarekiko a lekuan dagoen C-H lotura oso ahula da. Hori
dela eta, aktibitatearen transferentzia erraza da:
H

H

H

CH 1 + CH2 = CH -C-y --0>— CH2 - CH2 + CH 2= CH -.C-y
CH2

CH 2

C-H lotura alilikoari ahultasuna erradikal alilikoak erresonantziaz duen
egonkortasunetik datorkio. Transferentzia degradatzaile hau hedatzea
bera bezain inportantea da eta katearen luzeari segituan ematen zaio
amaiera zenbait unitate besterik erantsi ez zaizkionean. C-H lotura
alilikoa
apurtzen
azetako
deuteratuarekin,
dela
alil
CH2 = CH-CD2-OCOCH3 frogatu ahal izan da. Honek 2 eta 3 aldiz
azkarrago polimerizatzen du deuteratu gabeak baino eta lortzen diren
pisu molekularrak ere 2,5 aldiz handiagoak dira. Hau, nahi bada,
guztiz normala C-D lotura sendoagoa dela baldin badakigu, C-H lotura
baino. Beraz, katen transferentzia degradatzailea txikiagoa deuteratuan.
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Propilenoa, CH2 = CH-CH2-H, edo isobutilenoa bezalako
oc-olefinei erreaktibitate baxua hidrogeno alilikoek eman dezaketen
katen-transferentzia degradatzailetik datorkie zalantzarik gabe. Ordea,
beste monomero batzuk, metil metakrilatoa edo metakrilonitriloa, C-H
lotura alilikoak izanik ere ez dute igarri moduko transferentzia degradatzailerik ageri. Hau hazten ari diren erradikalen erreaktibitate baxuagatik izan daiteke. Ester eta nitrilo ordezkatzaileak erradikalak egonkortzen dituzte eta transferentziarekiko ahalmena txikiagoa egin. Une
berean, monomeroaren hedatzearekiko erreaktibitatea handiagoa egiten
da. Eta honela, polimero hauek polimerizazio-maila altuak ageri
dituzte.

9. GAIA
POLIMERIZAZIO-ERREAKZIOEN
BEREZITASUN ENERGETIKOAK

9.1. Aktibazio-energia eta frekuentzia-faktorea
9.2. Polimerizazio-mailaren tenperaturarekiko
dependentzia
9.3. Konstante absolutuen determinazioa

9. POLIMERIZAZIO-ERREAKZIOEN
BEREZITASUN ENERGETIKOAK

9.1. AKTIBAZIO-ENERGIA ETA
FREKUENTZIA-FAKTOREA
Tenperaturaren eragina polimerizazio-mailan eta abiaduran
inportantzia handiko fenomenoa da polimerizazioa nola gertatzen den
aztertu nahi denean. Jeneralean, tenperatura igotzerakoan polimerizazio-abiadura ere handiagoa egiten da, baina pisu molekularra txikiagoa. Tenperaturaren eragin kuantitatiboa, ordea, oso konplexua da, bai
Rp-ak bai Xn-ak hiru konstante hauen, K d, Kp eta Kt, menpe baitaude.
Konstante horiek denak modu honetara adieraz daitezke:
K = A e-E/RT

[9.1]

Arrhenius ekuazioaren antzera. Adierazpena modu honetara ere adieraz
daiteke:
ln K = 1n A - E/RT

[9.2]

A kolisioaren frekuentzia-faktorea izanik, E prozesuaren aktibazio-energia eta T tenperatura absolutua. Behin eta konstanteak ezagutuz
gero zenbait tenperaturatan, teknika bereziak behar dira horretarako,
ln K-aren irudikapenak 1[1--aren aurrean A eta E ematen ditu ordenatutik eta maldatik.•
E p, E t, Ap eta At-aren balioak zenbait monomerorentzat 9.1 taulan ikus daitezke.
Zera ikus daiteke: Monomero batetik bestera pasatzerakoan
A-ren balioak askoz gehiago aldatzen dira E-aren balioak baino. Kolisioa baldintzatzen duten faktore esterikoek eragin handia dutela esan
daiteke polimerizazio-prozesuetan. A p-aren balioak gainera aski baxuagoak dira erreakzio bimolekular arruntetan izaten direnak baino; hau
izan daiteke polimerizazio-erreakzioetan entropia askoz baxuagoa
delako.
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9.1 TAULA
Parametro zinetikoak erradikal-polimerizazioan
Kp x 10-3

Monomeroa

Ap x 11:7

K t x 10-7

3,7
3,9
7,1

0,33
---10

2300
4,2
78,8 3,7
0,95 5,3

4,7
7,3
9,3
6,3

0,087
0,45
12
3,2

E p (kcal/mol)

binil kloruroa 12,3
akrilonitriloa
1,96
metil akrilatoa 2,09
metil
metakrilatoa
0,705
0,145
estirenoa
butadienoa
0,100
binil azetatoa
2,30

2,55
2,9
---2,9

Et

1,2
1,9
---3,2

A t x 10-9

600
---15
0,11
0,058
---3,7

Goazen ikustera orain zenbait erradikal-polimerizazioren
aktibazio-energiak. Hastarazlearen deskonposizio termikoarekin
hasitako polimerizazioarentzat, polimerizazio-abiadura hiru konstanteren erlazioaren menpeko da, hau da, K p (K d/K t) 1/2 delakoaren menpeko, adierazpen orokorrean ikus daitekeen bezala. Abiadura-konstanteen
arteko erlazioaren tenperaturarekiko aldaketa Arrhenius-en ekuazioan
ordezkatuz lor daiteke:
ln Kp = ln Ap - E p/ RT
1

1
ln K t = -2- ln A t

-

E t/2 R T

1
1
-2- ln Kd = 2 ln A d

-

E d/2 R T

Beraz.
Ad

Kd 1 /2

ln [

—t

PK

1 A
= ln

P

l /21

Ep

A—t

E d/2 - Et/2
RT

[9.3]

Polimerizazio-abiaduraren aktibazio-energia, E R beraz, hauxe
izango da:
ER = E p + E d/2 - E t/2

Baina nola:

[9.4]

R
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=
P

K

1 /2

(f Kd )

1/2

[M] [I] 1/2 den, [9.3] espresioa honelaxe idatz

t

daiteke

A 1/2
ln R = ln [ A (
P

P

A

1/2
+ ln [f1/2 [ij

[mi

ER

[9.5]

RT

1/2

Orain, bai E R, bai

(Ad
, ln Rp irudikatuz 1/T-aren aurrean lor

r
daitezke. Esperientziak konbertsio baxuetan egin beharra dago.
Hastarazlearen deskonposizioaren aktibazio-energia 30-35
kcal/mol da hastarazle gehienentzat. Ep-aren eta Et-aren balioak 2-5
kcal/mol tartean dabiltza 9.I.taulan ikus daitekeen legez. E R-aren balioa, beraz, termikoki hasiera emandako polimerizazioentzat 20
kcal/mol inguruan dago.
Tenperaturarekiko deribatuz [9.5] ekuazioa:
d ln R
dT—

+

ER
RT

[9.6]

2
d ln Rp

Edozein kasutan honelako polimerizazioetan nola

dT
R -a handiagoa egiten da tenperatura handiago egiterakoan.

> 0 den,

Egoera ezberdina da beste haste-moetentzat. Erredox-hastean
adibidez tenperatura baxuagoak, 20-25°C gutxi gora behera, erabiltzer
dira eta aktibazio-energia ere arras ezberdina da. Erredox hastearentzat
E d-ren balioa 10-15 kcal/mol izan ohi da. Honen ondorioz ER-ren
balioa 10 kcal/mol ingurukoa da. Aurrekoan bezala [9.6] ekuazioaren
arabera polimerizazio-abiadura handiagoa egiten da tenperatura igotzerakoan, baina ez lehenengo kasuan beste, E R orain askoz baxuagoa
baita.
Polimerizazio fotokimikoan haste-etapa ez dago tenperaturaren
menpe Ed=O baita, eta deskonposiziorako energia argiak ematen
duelako. Aktibazio-energien batura eginez ER-aren balioa 5 kcal/mol
ingurukoa dela lortzen da. Balio baxu honek R p polimerizazio fotokimikoetan ezer gutxi aldatzen dela tenperaturarekin esan nahi du. Hala
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eta guztiz ere, tenperaturaren eragina fotopolimerizazioetan konplexu
samarra da, sarri hastarazlea termikoki ere deskonposatzen delako, eta
orduan Rp-T erlazioak aztertzerakoan kontutan hartu beharreko fenomenoa da.
9.2. POLIMERIZAZIO-MAILAREN TENPERATURAREKIKO DEPENDENTZIA
Goazen orain ikustera zer eragin duen tenperaturak sortuko den
polimeroaren polimerizazio-mailan, hau da, pisu molekularrean.
Honek R -aren dependentziak bezala garrantzia handia du erabilpen
praktikoetan. Jeneralean hitz eginda tenperaturaren gorakadak polimeroaren pisu molekularraren beherakada dakar ondorio.
Jakina denez, pisu molekularra polimerizazio batetan bukatze-prozesuen menpe dago, eta bukatze-prozesua, zenbait kanpo-eraginetatik kanpo (inhibitzaileak eta atzeratzaileak adibidez), bi alderditatik
begira daiteke:
- Berezko bukaera: konbinazioa edo desproportzioa.
Katen-transferentziazko bukaera.
Polimerizazio-prozesu gehienetan biek parte hartzen dute, baina
gu batari ala besteari lotuko gatzaizkio, bien eragina ikusteko. Hau da,
lehenbizi berezko bukaera bakarrik gertatzen den polimerizazioak ikusiko ditugu, hots, konbinazioa edo desproportzioa edo biak gertatzen direnak. Batazbesteko pisu molekularra bien kontribuzioen menpe
egongo da.
Berezko bukaera gertatzen denean, gogora dezagun katea zinetikoaren eta polimerizazio-mailaren espresioa:
Kp [M]

[M]

v—
2(f Kd Kt [I])1/2

(Kd . Kt) 1/2

2(f [I])112

Bertan ageri diren abiadura-konstanteak Arrhenius-en ekuazioaren
arabera idatz daitezke; eta hortik
Ep - Ed/2 - Et/2
KP
ln—
ln
(Ad . At)1r2
(Kd • Kt)`

RT

[9.7]
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E p - E d/2 - E t/2 termino energetikoa polimerizazio-mailaren itxurazko
aktibazio-energia da eta E57 n -z adierazten da. Bukaera bimolekular
batentzat:
3-(n = 2 v

Beraz:

Eta: ln

Xn =

X
-- =

n

[mi i E —
xr,

AP

ln

[9.8]

ln KP [1\4]
(f K d K t[j ] 1/2

(Ad At)1/2

+ ln

RT

[ (f. [1]) 1/2

[9.9]

Lehen Ep , E d eta Ecarentzat emandako balioekin ExTh = -15 kcal/mol

d ln X .Eti
eta nola

den

dT

[9.10]

RT2

polimerizazio-maila jaitsi egiten da tenperatura igotzerakoan. Antzera
gertatzen da polimerizazio termiko hutsekin eta erredox errakzioekin
hasitakoekin. Fotokimikoetan, ostera, E d = 0 da eta E3z n txikia da
baina positiboa (5 kcal/mol). Beraz tenperatura igotzerakoan pisu molekularra ere handiagoa egiten da. Ordea, jeneralean esan daiteke tenperatura igotzera- koan pisu molekularra txikiagoa egiten dela.
Katen-transferentziak kontrolatzen duenean bukatze-prozesua,
orduan X n modu honetara idatz daiteke:
1

(1
=

X

[S]
) + C s [m]

5.11 °

ez monomeroari, ez hastarazleari transferentziarik ez dagoela onartzen
Ktr.S

bada. Kasu honetan eta kontutan hartuta Cs= K
[M] / 1 =
-ln [—
[S]

n

1

dela:

P

_
)1 — --ln SC= ln KKtrPs
(5Z:1)0

126

Arrhenius-en ekuazioa erabiliz, eta ordezkatu ondoren:

1n [ [M]
[S]

1
xn

1

= ln

(Xn).

Ap

Ep - Ett.s

Atr.s

RT

[9.11]

Orain Ex n = E - Etis izango da, eta lehen atala 1/T-aren aurrean
irudikatuz lor daiteke. Normalean Etrs En + 5/10 kcal/mol izan ohi
da. Beraz Exn = -5/-20 kcalimol inguruari egongo da. Hemen ere,
lehen bezala, pisu molekularra txikiagoa egiten da tenperatura igotzeralcoan. 9.11. taulan aktibazio-parametroak eta maiztasun-frekuentziak
ematen dira estirenoaren polimerizazioarentzat 60°C-tan transferentzia
-ajentearen arabera.
9.11. TAULA
Transferentzia-ajentea
Ziklohexanoa
Bentzenoa
Toluenoa
Etilbentzenoa
Isopropilbentzenoa
t-butil bentzenoa
Karbono tetrakloruroa

-(E p -Etr s )
13,4
14,8
10,1
5,5
5,5
13,7
5

log (A tr.s/Ap )
3,1
3,9
1,7
-0,55
-0,47
3,8
1

9.3. KONSTANTE ABSOLUTUEN DETERMINAZIOA

Interesa izan dezake zalantzarik gabe K p , Kd eta Kt-aren balioak
bakoitza bere aldetik kalkulatzeak, beren balio absolutuek ideiaren bat
eman baitezakete polimerizazio-urrats bakoitzean parte hartzen duten
substantzien erreaktibitatearen gainean.
Haste-prozesuaren abiadura-konstantea, Ki , metodo arruntak
erabiliz neur daitekeen moduan (adibidez, hastarazlearen deskonposizioaren ondorioz sortzen den gasaren kantitatea neurtuz), K eta
K t -aren determinazioak zailtasun bereziak sortzen ditu. Hasfeko,
R-aren neurrietatik [M] eta [I]-aren funtzioan, gehien lor daitekeena
KF t 1/2 izango da termikoki hasitako erradikal-polimerizazioaren
a era-zpen orokorraren bidez:

f
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2
R 2
Kd [I]

R

2

[mi2Ri [M]2

[9.12]

Pentsa daiteke, gainera, espresio honen bidez: Rp = Kp [M][M•];
R kalkula daitekeela [M• ]-aren balioa jakinez gero, baina erradilcalaren kontzentrazioa oso baxua izanik (10- 8) esperimentalki ezinezkoa da
hori egitea.
[9.12] ekuazioak ly/Kt-arentzat balioa bat ematen du. Aurkitu
egiten bada beste metodoren bat K p eta Kt-aren arteko erlazioarentzat
beste balio bat, bi ekuazio eta bi inkognita izango ditugu. Horretarako
egoera ez-estazionarioaren zinetikara jo beharko da. Bertan erradikalen
erdibizitza-denbora kalkulatu beharra dago.
Batazbesteko bizitza-denbora, ti,egoera estazionarioan hauxe da:
"C

erradikal - kontzentrazioa egoera estazionarioan
erradikalen desagertze - abiadura egoera estazionarioan
[M. ]s1
=
2 Kt [M• ]s
2 Kt [M•];

[9.13]

S azpiindizeak estazionarioaesan nahi du. Nola [M . ] s
s –Kpden
[mi
K [M]
z

2 Kt Rp

[9.14]

Moduren bat badago, beraz, z lortzeko [M] eta R p-aren balioekin batera
K p/K t lortu ahal izango dugu. [9.12] ekuazioarekin batera K p eta Kt
kalkulatuko ditugu.
Metodo esperimentalik erabiliena sektore birakariarena da eta
polimerizazio fotokimikoetan erabili behar da. Teknika hau BURNETT
eta MELVILLE-k sartu zuten 1947.ean. Oinarria hauxe da: Polimerizazioa gertatu behar den matrazera polimerizazioari hasiera emango
dion argia zuzenduko dugu, tarteka-tarteka ilunaldiak sartuz. Hau lortzeko 9.1. irudian ikus daitekeen antzerako sektore birakaria matraza-

128

9.1 Irudia
Konstante absolutuen
determinazioan erabil
daitekeen sektore
birakaria.

ren aurrean jarriko da. Bueltaka ari dela At denbora-tartean argia matn
zera iritsiko da eta berdina suposatuko dugun beste denbora-tarte batetan ilunpea. Sektoreak bueltaka ari den abiaduraren arabera denbora-tarteak handiagoak edo txikiagoak izango dira. Badakigu bestalde,
polimerizazio fotokimikoaren abiadura hauxe dela:
Rp = Kp [M] (4)

e [I] /Kt)1/2

[9.15]

Beste modu batetara idatzita baldintza egokiak hartuz:
Rp = Ko1/2

[9.16]

Ko- k konstante guztiak hartzen ditu eta I o-k baldintzatuko du abiadura.

Sektorearen abiadura At, erradikalen bizitza-denbora baino
askoz handiagoa izatea egiten badugu, erradikal-kontzentrazioa egoera
estazionariora ailega daiteke argiak ematen duen denboran, eta Rp = Ko
1 0 1 /2 izango da tarte horretan. Ilunpe-denboran abiadura Rp zero egiten
da erradikal-kontzentrazioa zero egiten delako. Garbi dago beraz,
polimerizazio-abiadura sektorea astiro samar mugitzen denean hauxe
dela:
1

(Rp ) abiadura txikia =

Ko

101/2

[9.17]

Eman dezagun orain sektorea oso azkar mugitzen dela. Argiune
batetan sortutako erradikalek ez dute desagertzeko astirik izango
hurrengo ilungunean. Erradikal-kontzentrazioa ez da aurreko kasuan
bezain altua ez baxua izango eta efektua argiaren intentsitatea erdia
balitz bezalakoa da. Beraz:
- Io 1r2
(R p ) abiadura altuan = K o (--1

[9.18]
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Ikus 9.2 irudian bi kasu hauen irudikapen grafikoak:

r

uv

<-->
At

denbora

denbora

At»

At«

9.2 Irudia
Erradikal-kontzentrazioaren aldaketa
denboraren aurrean bi kasutan:
a) Sektorea poliki mugitzen denean.
b) Sektorea oso azkar mugitzen denean.
[9.18] ekuaziotik:
(R ppolilu.

[9.19]

= 0,707

(-13)azkar

Esperimentalki egin ohi dena zera da, Rp neurtu At-aren balio
diferenteetan eta grafiko bat egin 9.3. irudian ikus daitekeen moduan.

1.0

9.3 Irudia
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I
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log (At/t)
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Esperimentalki sektore birakaria erabiliz lortzen diren datu esperimentalak sektorearen abiadura ezberdinetan (R n)s polimerizazio fotokimikoaren abiadura da sektorerik gabe. Onaoren BRIERS-ek (1926)
desarroilatutako eredu teorikoari jarraituz Rp/(R)s-aren balioak lor
daitezke log (A t/z)-aren funtzioan, t-aren baho ezerdinentzat. t-aren
balio batentzat malcur esperimentala bat etorriko da teorikoarekin eta
hori izango da erradikalen bizitza-denbora. Ondoren [9.12] eta [9.14]
ekuazioetatik Kt eta Kp kalkula daitezke.
Taulan ikus daitezke Kp eta Kt-aren zenbait balio
9. TAULA
K eta Kt konstante absolutuak monomero
binilikoetan 25 °C-tan
Monomeroa
Akrilonitriloa
metil akrilatoa
metil metakrilatoa
estirenoa
binil kloruroa
binil azetatoa

Kp

x 10 -2 1/mol.s
19,1
15,8
2,6
0,44
62
10,0

K t x 10 -2 limol.s
14,5
2,75
1,05
2,37
55
2,95

Kn-aren balioak 102/104 tartean dauden bitartean Kt-arenak
108 bali6etan daude. Diferentzia handia dago, beraz, erreaktibitate-aldetik erreakzioa bi erradikalen artean gertatu (K t) edo erradilcal eta
monome- ro baten artean agitu (Kp).

10. GAIA
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
TERMODINAMIKA

10.1. Polimeriza7ioaren alderdi termodinamikoak
10.2. Polimerizazio-despolimerizazio oreka. Zapai
tenperatura

10.
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAREN
TERMODINAMIKA

10.1. POLIMERIZAZIOAREN ALDERDI
TERMODINAMIKOAK
Polimerizazioaren berezitasun termodinamikoek (AG, AH, AS)
inportantzia handia dute monomeroaren egiturak polimerizazioan izan
dezakeen eragina aztertzeko. AH-aren ezaguerak, gainera, R p-aren eta
n -aren baldintzak mantentzearen aukera emango digu prozesuaren
kontrol termikoa izan ahal badugu. AG, AH eta AS polimerizazio batetan mol bat monomero eta mol bat unitate monomerikoren artean dagoen energia askearen, entalpiaren eta entropiaren aldaketa dira. Polimerizazioaren propietate termodinamikoak hedatze-prozesuan ematen
dira bakarrik, zeren hastearen bi prozesuak oso sinpleak dira hedatze-prozesu ugarien ondoan.
Alkenoen katen polimerizazioak beti AH-aren eta AS-aren balic
negatiboak ematen ditu; polimerizazioa, beraz, exotermikoa da eta hau
loturaren apurketa eta a lotura baten eratzea gertatzen delako polimerizazioan. AS, berriz, negatiboa delako, monomeroak askatasun-maila
gehiago izango ditu unitate monomerikoak baino. Polimerizazioa,
beraz, erraztuta dago entalpiaren aldetik baina zailduta entropiaren
aldetik. 10.I Taulak monomero arruntenen AH eta AS-aren balioak
ematen ditu. Denetan energia askea AG = AH-TAS negatiboa da argi
eta garbi, baina, dena den, ezberdina da monomeroaren arabera.
Gogoratu beharra dago, hala ere, polimerizazioaren erabilgarritasuna
baldintza termodinamikoaren (AG<O) menpe baldin badago ere,
baldintza zinetikoen menpe ere badagoela. Hori da, hain zuzen ere,
oc-olefinen kasua, ez baitute erreakzionatzen baldintza normaletan pisu
molekular altuak emateko. Ziegler-Natta katalisatzaileen bidez ordea
erreakzionatzen dute. Aurrerago ikusiko dira zer diren katalisatzaile
horiek eta nola jokatzen duten.
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TAULA
Polimerizazio-entropiak eta entalpiak 25 -tan
Monomeroa
Etilenoa
Propilenoa
Buteno-1
Isobutilenoa
Butadieno 1,3
Isopropenoa
Estirenoa
a-metil estirenoa
Binil kloruroa
Biniliden kloruroa
Biniliden fluoruroa
Tetrafluoroetilenoa
Azido akrilikoa
Akrilonitriloa
Anhidrido maleikoa
Binil azetatoa
Metil akrilatoa
Metil metakrilatoa

-AH kcal/mol
22,7
20,5
20,0
12,3
17,4
17,8
16,7
8,4
22,9
18,0
30
37,2
16,0
18,4
14
21,0
18,8
13,5

-AS kcal/mol.K
24
27,8
26,8
28,8
20,5
24,2
25,0
24,8

26,8

26,2
28,0

Goazen orain ikustera zein esplikazio aurkitu esperimentalki aurkitutako balio hauei, datuak monomeroaren egitura kimikoarekin lotuz.
Has gaitezen lehenengo polimerizazio-entalpiarekin; eta horrela
etilenoaren AH (-22,7 kcal/mol), alkano batetan a loturaren eta alkenc
batetan TC lotura baten artean dagoen diferentziaren kidekoa da: 20-22
kcal/mol. Beste monomeroarentzat diferentzia handiagoa da. Hona hemen zergatik izan daitezkeen diferentzia horiek:
Etileno ordezkatuetan dauden AH-aren diferentziak izan
daitezke:
1.- Monomeroa eta polimeroa ezberdin egonkor daitezkeela konjokatze-ezberdintasunaren arabera.

2.- Ezberdintasun esterikoak monomeroaren eta polimeroaren artean,
loturaren deformazioak baitaude, atomoen artean interakzioak, etab.
3.- Hidrogeno-loturetan ezberdintasunak monomeroaren eta polimeroaren artean, elkarrekintza dipolar ezberdinak.
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Honela bada, ordezkatzaile askok egonkortu egiten du monomeroa erresonantziaren bidez, baina ez dute eragin handirik polimeroaren egonkortasunean, honek ez baitu jeneralean monomeroaren lotura
bikoitza. Horren ondoriorik errazena zera da: Polimerizazioa ez da hain
exotermikoa izango eta AH-aren balio absolutua txikiagoa egingo da.
Alkil taldeak C=C loturarekin ematen duen hiperkonjokatzeak txikiagoa
egiten du AH-aren balio absolutua, beti ere etilenoarekin konparatuz,
propilenoaren eta buteno-l-aren kasuetan:

H

H

1

CH = C

CH = C
2
•
I

2

1

2 3

CH CH

CH3

Bentzenoa bezalako ordezkatzaileak konjokatua C=C loturarekin
edo lotura bikoiztun alkenoak edo karbonilo edo nitrilo taldeek egonkortu egiten dute era berean monomeroa, txikiagoa eginaz polimerizazio-entalpia exotermikoa. Horien artean ditugu: Estirenoa, a-metil
estirenoa.
Konjokatzea txikia denean, binil azetatoa kasu, AH-aren balioa
etilenoarenetik gertu dago.
1,1 biordezkatzeak ere, poliisobutilenoa eta a-metil estirenoa
kasu, AH-aren beherakada dakar ondorio. Hau eragozpen esterikoengatik izan daiteke polimerioaren kateako ordezkatzaile alternanteen
artean. Ikus bestela irudia:

\ ,A

1

\\

C2

\I
C

,/

//
YY

3

\c /
//
YY

1,3 elkarrekintzak
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Elkarrekintza hauek, 1-3 elkarrekintzak esaten zaie, egiten dute
hain txikia entalpiaren balioa monomero hauetan: Isobutilenoa, oc-metil
estirenoa, metil metakrilatoa edo binil kloruroa. a-metil estirenoaren
kasuan eragina oso inportantea da.
Hirugarren faktorea monomeroan izan zitezkeen hidrogeno-zubiak edo elkarrekintza dipolarrak polimerizazio-prozesuan desagertzea da. Hori gerta daiteke, adibidez, azido akrilikoan edo akrilamidan.
Molekulen arteko indarrak ez dira hain inportanteak polimeroetan, eragozpen esterikoen eraginez zaila egiten delako ordezkatzaileen disposizio egokia elkarrekintza izan daitezen.
Binil kloruro, binil fluoruro eta tetrafluoroetilenoarentzat lortzen
diren AH-aren balioak zailak dira esplikatzen eta ezin dira azaldu
gorago aipatutako hiru efektuen bidez. Arrazoi bakarra aurki daiteke:
Polimeroa egonkorragoa da kateen artean sortzen diren molekulen
arteko indarren eraginez.
AS-ari buruz, 10.I. taulan ikus daitekeenez aldaketa txikiak
daude monomero batetik bestera, eta denak gainera, negatiboak dira.
Aldaketa entropia translazionalaren galeraren ondorioz sortzen da,
polimeroak zailtasun handiagoa baitu trasladatzeko monomeroak baino.
Galera hauek zerikusi txikia dute monomeroaren egiturarekin. 50°C-tan TAS-aren balioa 8,1 eta 9,7 kcal/mol tartean dago. Hau da
momentua esateko etileno 1,2 biordezkatuek oso joera txikia dutela polimerizatzeko. Hauek adibidez:

C=0

0=C

\/

- CH = CH -

Cl - CH = CH - Cl

estil bentzenoa

1,2 dikloroetilenoa

C=C

H

H

Anhidrido maleikoa

1,1 biordezkatuetan bezala efektu esterikoak izan daitezkeela
pentsa daiteke. Hala ere garbi dago ordezkatzaileak lotura bikoitzaren
karbono banatan daudelarik, ordezkatzailearen eta hidrogeno atomoaren arteko elkarrekintzak askoz txikiagoak direla 1,1 kasuan baino. Eta
hala da, anhidrido maleikoaren AH = -14 kcal/mol balioak erraztu egiten du polimerizazioa beste alkeno 1,1 biordezkatuen ondoan. Nola polimerizaziorik ia-ia ez den gertatzen arrazoia aspektu zinetikoetan aurki-
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tu behar da eta ez termodinamikoetan. Hazten ari den erradikalaren
hurbilketak monomero-molekulara eragozpen esterikoak ditu, hedatzen
ari den erradikalaren lekuan dauden ordezkatzaileek monomeroak
dituen ordezkatzaileekin izan ditzaketen elkarrekintzen ondorioz.
10.2. POLIMERIZAZIO-DESPOLIMERIZAZIO OREKA.
ZAPAI TENPERATURA
Katen-polimerizazioetan denetan, beti izan daiteke erreakzioa
itzulgarri bihur daitekeen tenperaturaren bat, hau da, hedatze-erreakzioa
honelaxe idatz daitekeena:
_1_>
1
m•n + M

Mn+1

K

1=1 1/mol . s

K dp
K

1=1

S -1

dp

K dp despolimerizazio edo deshedatze-konstantea izanik. Tenperaturaren eragin osoa, dena den, oso konplexua da polimerizatze-despolimerizatze orekaren ondorioz.
Jeneralean, eta gorago esan dugun bezala, tenperatura igotzeak
abiadura handiagoa egitea dakar ondorio, Kp ere handiagoa egiten delako. Tenperatura altuagoetan, ordea, deshedatze-konstantea, K dp, hasieran zero zena edo ia-ia zero, handiagoa egiten da eta, are gehiago,
abiadura biak berdintzera iritsi ere bai. Oreka lortzen den tenperaturari
zapai-tenperatura (ceiling tenperature edo tenperatura techo) esaten
zaio, Tc-z adierazi eta tenperatura horretan polimeroaren ekoiztea zero
da. Ikus 10.1. irudian efektu hau

4

10.1 Irudia
Abiadura-konstante
ezberdinen aldaketa
tenperaturarekin.

2

0

300

400

500

600

Tenperatura, K
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Tenperatura baxuetan (400-500 K inguruan) despolimerizatze-abiadura zero da Kdp zero delako. Tenperatura horretatik aurrera despolimerizatzea ere bere garrantzia hartzen hasten da eta zapai-tenperaturan, Tc-an alegia, orekan gaude. Hortik aurrera despolimerizatzea izan
daiteke inportanteagoa.
Oreka hau analitikoki ikusi nahiaz edo, gogora Gibbs-en energia
askea prozesu isotermo batetan honelaxe idatz daitekeela:
[10.1]

AG = AG° + RT ln K

AG° polimerizazioaren energia askea izanik bai monomeroa bai polimeroa egoera standarrean daudenean. Monomeroarentzat egoera standarra likido purua izan ohi da, edo disoluzioa 1 M. Polimeroarentzat,
berriz, polimero amorfoa da egoera solidoan, edo polimeroa ia ez kristalinoa edo disoluzio bat 1 M polimeroaren unitatean.
Orekara iristen denean polimerizazioaren eta despolimerizazioaren artean, orduan AG = 0 eta :
AG° = AH° - TAS° = - RT c ln Korekan
Koreka

[10.2]

oreka-konstantea izanik, hots:
Kp

[Mn+1]

Koreka

1

[10.3]

[M]o
KdP
[Mn]
erradikal-kontzentrazioa berdina baita espezie guztientzat. Konbinatuz
[10.2] eta [10.3]
[10.4]

T–
AS° + R ln [M]e
edo, berdin dena:

AH 0 As o
ln [M] e =

R Te R

[10.5]

Azken bi ekuazioen arabera orekazko monomero-kontzentrazioa
zapai-tenperaturaren funtzioa dela ikus daiteke, edo alderantziz. Gainera, nola AH° negatiboa den, monomeroaren kontzentrazioa orekan
handiagoa egiten da tenperatura igo ahala, eta ln [M] c-aren irudikapenak 1/Tc-aren aurrean aukera ematen du, ordenatutik eta maldatik,
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AS° eta AH° lortzeko. Hala bada, erabiltzen den monomero-kontzentrazioaren arabera, zapai-tenperatura ezberdinak daude. Kontzentrazioa
[M] c duen monomero-disoluzio batentzat tenperatura minimo bat aurki
daiteke, hortik gora polimerizaziorik izango ez dena. Beraz, esan beharra dago berriz ere, monomero konkretu batentzat ez dago zapai-tenperatura bakarra. Konparatu nahian edo, bibliografian Tc-aren balioak
eman izan dira, bai monomero puruentzat bai monomero-kontzentrazioa 1 M denean.
10.II. taulan zenbait monomero pururen zapai-tenperaturak,
monomeroaren oreka-kontzentrazioarekin batera, ikus daitezke, polimerizazioa 25°C-tan egiten denean. Kontzentrazioaren eta zapai-tenp
raturaren arteko erlazioa, datuen arabera ikus daitekeen bezala, inbertsoa da.

10. II TAULA
Polimerizatze-despolimerizatze oreka-baldintzak
Monomeroa
binil azetatoa
metil akrilatoa
estirenoa
metil metakrilatoa
a -metil estirenoa

[M] c 25°C-tan
1x10-9
1x10-9
1x10-6
1x10-3
2,2

T monomero puruentzat
oso altua
oso altua
310
220
61

Monomeno bakoitzarentzat beti geratzen da monomeroaren
oreka-kontzentrazioa. Zenbait monomerorentzat oreka ez da bat ere
egokia polimerizatzearendako, eta hortxe dugu adibidez a-metil estirenoa. Hala bada, 2,2 M den monomero-disoluzio batentzat 25°C-tan ez
dago polimerizaziorik eta monomero purua polimerizatzeko, ordea, ez
da 61°C-tatik gora pasatu behar.
Zinetikaren ikuspegitik, beraz, ez da oso erreakzio interesantea.
Metil metakrilatoa bitarteko kasua da, geratzen den monomeroaren
oreka-kontzentrazioa handi samarra bada ere. Horrela, 110°C-tan [M]c
= 0.139 M.
Egindako planteamenduak prozesu ionikoei ere aplika dakizkieke, eta prozesu ionikoak burutzen diren tenperatura baxuagatik,
hauek egokiagoak izan daitezke prozesu erradikalak baino polimerizazioak aurrera eramateko.
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Polimero hil bat, bestalde, eta azpimarkatu beharra dago hau,
zapai-tenperaturatik gora erabil daiteke despolimerizaziorik izateke.
Hori bai, edo fotokimikoki, edo termikoki, erradikalen bat sortuko
balitz despolimerizazioak aurrera joko luke monomeroak [M] c kontzentrazioa lortu arte. Polimeroen konportamolde termikoa, hala ere, askoz
ere konplexuagoa da, despolimerizazioaz gain beste zenbait erreakzio
degradatzaile ere badaudelako. Degradazio oxidatzailea eta fotodegradazioa ditugu horren adibide, eta zapai-tenperaturatik behera gerta
daitezke.

11. GAIA
A UTOAZELERAZIOA

11.1. Erreakzio-baldintzek autoazelerazioan duten
eragina

11. AUTOAZELERAZIOA
Katen polimerizazio erradikalen berezitasuna prozesuan autoazelerazioa edo, berdin dena, abiaduraren handiagotzea, gertatzen dela da.
Konbertsio-makurretan normalean batek espero dezake malda, abiaduraren proportzionala baita, denborarekin txikiagoa egitea, bai monomero-kontzentrazioa bai hastarazle-kontzentrazioa txikiagoak egiten baitira
erreakzio-denborarekin.
Hala ere, kontrako konportamoldea ikus daiteke polimerizazio
erradikal askotan, eta polimerizatze-abiadura, Rp, edo, antzera dena,
konbertsio-makurraren malda handiagoa egiten da prozesua aurreratu
ahala.
Adibide tipiko bat, 1948.ean behatua, metil metakrilatoaren
polimerizazioa da monomero-kontzentrazio ezberdinetan, 11.1 irudian
ikus daitekeen moduan.

denbora (minutuak)

11.1 Irudia
Monomeroa: metil metakrilatoa.
Hastarazlea: Bentzoil peroxidoa.
Disolbatzailea: Bentzenoa T = 50 °C
Monomero-kontzentrazioa % 10 eta %40 denean makurrek beren
forma tipikoa azaltzen dute, besteek polimerizatze-abiaduraren gorakada izugarrizkoak ageri dituzten bitartean. Gorakada handiagoa da zenbat eta handiagoa izan monomero-kontzentrazioa, gorakada zorrotzena
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monomero puruarentzat dela. Konportamolde honi gel efektua esaten
zaio, Trommsdorf efektua edo Norrish-Smith efektua, fenomenoa ikertu zuten ikertzaileen oroimenez.
Konbertsioa handiagoa egiterakoan bukatze-konstantea txikiagoa egiten da eta honetxek sortzen du, hain zuzen, gel efektua. Polimerizazioa aurrera joan ahala, osotutako polimeroaren eraginez liskatasuna ere handiagoa egiten da eta bukatzea geroago eta geldoagoa egiten
da. Propagatzea ere neurri batetan behintzat galerazten badu ere gel
efektuak, eragina honetan txikiagoa da eta ikusten den emaitza zera da,
bukatzea geldoagoa izaterakoan polimerizatze-abiadura edo propagatze
abiadura handiagoa egiten dela, ez baita ahaztu behar propagatze-abiaduraren espresioan Kp/Kt la azaltzen dela. Erraza da ikusten, halaber,
esan duguna. Bukatzeak erradikal luzeen elkartzea suposatzen du, propagatzeak monomero-molekula txiki eta katearen erreakzioa suposatzen
duen bitartean. Biskositateak eragin handiago du lehenengo efektuaren
gainean bigarrenarenean baino.
Efektu honen bigarren ondorioa lortzen den pisu molekular altua
da eta hau ulertzeko katea zinetikoaren espresioan sartzen diren
aldagaiak kontutan hartu besterik ez dago:
v–

Kp [M]
1/2
2 (f K K [I])
d t

Ondorio hauek baieztatuta daude ja, K p eta K t konbertsioaren
funtzioan neurtu direnean. 10. taulan metil metakrilatoaren polimerizazioan 22,5°C-tan lortutako zenbait datu ematen dira, horien artean
erradikalen batazbesteko bizitza-denbora, zein handiagoa egiten baita,
ikusten den bezala, konbertsioa handiago egiterakoan, eta honek
adierazten du, hain zuzen, erradikalek hiltzeko duten nekeztasuna. Era
berean, Kp eta Kcaren joera diferenteak ikus daitezke, gorago esan
dugun antzera; K p/K t 1 /2 eta Rp biak batera egiten dira handiagoak
ekuazio zinetiko orokorrean emana datorren bezala.
Zenbait liburutan, bukatzea difusioak kontrolatzen duenean, orduan esaten da hasten dela gel-efektua, baina hau horrela azaltzea ez da
zehatza, zeren autoazelerazioa ez dagoen polimerizazio askotan difusioa
izan baitaiteke zalantzarik gabe bukatze-prozesuaren kontrolatzailea.
North eta laguntzaileak hiru etapatan azaldu dute bukatze-prozesua.
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TAULA
Konbertsioak metil metakrilatoaren polimerizazioan
22,5 °C-tan duen eragina (12)
't

R

% konbertsioa

0
10
20
30
40
50
60
70
80

P
%/orduko

K

P

K t x10 -5

(K p/K

/2 ))(10 2

seg.

3,5
2,7
6,0
15,4
23,4
24,5
20,0
13,1
2,8

0,89
1,14
2,21
5,0
6,3
9,4
26,7
79,3
216

384
234
267
303
368
258
74
16
1

442
273
72,6
14,2
8,93
4,03
0,498
0,0564
0,0076

5,78
4,58
8,81
25,5
38,9
40,6
33,2
21,3
3,59

1.- Difusio translazionala. Hazten ari diren bi katea elkarrengana mugitzen dira gertu egon arte
1\71 n

+

11-n [

M.m

M:

• • • • ;r1

K2
2.- Berrordenaketa. Bi kateak berrordenatu egiten dira mutur
erradikal biak erreakzioñatzeko moduan jarri arte. Difusio honi difusio
segmentala esaten zaio edo kateako segmentuen mugimendua:
K3
Pvfn

Mm

[M 1.1 / M;11

K4

II

3.- Erradikalen arteko erreakzio kimikoa.
Kc

[Mei /Mme]

polimero hila

Hirugarren urratsa normalean oso azkarra da, K c »K4 , eta batek
hauxe lor dezake:
R

t

=

K

[1n4.] 2

(K2 + K 3 )
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I eta II espezientzat egoera estazionarioko kontzentrazioak
suposatuz.
Ekuazio orokor horretatik bi muga-kasu atera daitezke:
a) Difusio translazionala geldoa izatean: K 3 » K2 eta
Rt = K 1 [M• ] 2

[11.2]

b) Difusio segmentala geldoa izatean: K 2 » K3 eta
R –
t

K K3 [M' ] 2

[11.3]

K2

Beraz esperimentalki behatutako bukatze-konstantea edo K 1 edo
K i K3/K2 izango da, zein difusio den kontrolatzailea delakoaren
arabera.
North eta laguntzaileen ondorioak esperimentalki baieztatu dira.
Adibidez, zenbait metakrilatoren polimerizazioan liskatasunak handiagoa egin dezake Kt/Kp erlazioa, liskatasuna jaisteko diisooktil ftalatoa eta azetato isobutiratoa erabili direnean, konbertsio baxuetan.
Bestalde, lan berri batek (13) difusio segmentala dela urrats
geldoa frogatu du eta [11.3] ekuazioa, beraz, bukatze-prozesuaren
kontrolatzailea.
11.1. ERREAKZIO-BALDINTZEK AUTOAZELERAZIOAN DUTEN ERAGINA

Autoazelerazioa konbertsio-portzentaia batetan gertatzen da,
baina hau aldatu egiten da erreakzio-baldintzen arabera eta, jakina,
neurri esperimentalen zehaztasunaren arauera.
Datu esperimental zehatzek monomero askorentzat t 1/2
erlazioa lehen-lehen momentuetatik hazi egiten dela frogatu dute. Konbertsio-portzentaia baxuetan ja, gertatzen da fenomeno hori (11).
Monomero jakin batetatik abiatuz lortzen ari den polimeroaren
pisu molekularrak eragina izan dezake autoazelerazioa gertatzen den
momentuaren gainean, liskatasuna ere pisu molekularraren menpe
baitago. Eta honela, binil kloruroak adibidez, pisu molekular baxuko
polimeroak ematen baititu, ematen duen katen transferentzia dela eta,
abiadura ez da asko hazten gel-efektuaren eraginez.
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Tenperaturak liskatasuna txikiagoa egiten du eta, ondorioz, gel
efektua ere gutxiagotu egiten du. Antzerakoren bat jazotzen da disolbatzaileren baten edo transferentzia-ajenteren baten erabilpenarekin.
Polimeroaren hauspeatzaile batek ere handiagotu egiten du
azelerazioa. Efektu berdina gertatzen da polimeroa bere monomerotan
oso ondo disolbatzen ez denean, orduan erradikal polimerizatzaileak
beren gainean tolestatzen baitira, nekeztuz, jakina, bukatze-prozesua.
Hedatzeak, ordea, erraz segituko du monomeroak mugikortasun handia baitu beti.

12. GAIA
EMULTSIO-POLIMERIZAZIOA

12.1. Emultsio-polimerizazioaren prozesuaren

deskripzioa
12.2. Emultsio-polimerizazioaren zinetika
12.3. Smith-Ewart teoriaren desbideraketak.
Medueded-Sheinker teoria

12. EMULTSIO-POLIMERIZAZIOA
Orain arte ikusi dugun erradikal-polimerizazioan, prozesua jeneralean bi modutara egiten zela onartzen zen: Polimerizazioa monomero
purutik abiatuz (masa-polimerizazioa edo bulk polymerization) edo
disoluziotan. Bietan fase bakarra zegoen prozesuan zehar eta horregatik
polimerizazio homogenoaren barruan sartzen dira biak.
Industrian, bestalde, polimerizazio heterogeno bi mota daude,
bata suspentsio-polimerizazioa eta bestea emultsio-polimerizazioa.
Suspentsio-polimerizazioak, poliestirenoa, poli(metil metalcrilato)-a, poli(binil kloruro)-a eta poli(binil azetato)-a bezalako polimeroak lortzeko erabiltzen baita industri mailan, perla-polimerizazioa edo
grano-polimerizazioa ere hartzen du izena, azken-produktuak hartzen
duen formaren arabera. Prozesu horietan, eragiketa dela medio, monomeroa uretan dispertsatzen da tanta eran. Tanten diametroa
0,001-0,5 cm tartean egon daiteke. Horrekin batera, eta tantak berriz
ere elkar ez daitezen, suspentsiorari egonkortzaileak botatzen zaizkio.
Egonkortzaileak jeneralean uretan disolbagarriak diren polimeroak dira
(karboximetil zelulosa), edo elektrolitoak, edo silikatoak edo aluminio
hidroxidoa, etab.
Hastarazleak, eta hau inportantea da oso, disolbakorrak dira monomero-tantetan. Guzti hauen ondorioa tanta bakoitza erreakzio-matraz
txiki bihurtzen dela da eta bertan zinetika orain arte ikusitako bezalakoa da.
Abantaila handiak ditu suspentsio-polimerizazioak: Erraza da
kontrolatzen, erraza erabiltzen eta erreakzio-beroa erraza eliminatzen;
baina desabantaila handi bat: Eratzen diren perlek ikuzketa zorrotza
beharko dute, beren gainazalean geratzen diren egonkortzaileek arras
alda ditzakete eta polimeroaren zenbait propietate eta polimeroaren
beraren itxura ere bai. Garbi dago, behin eta tantan polimerizazio-erreakzioa agitu ondoren, tanta gogortuaz joango da perla itxura hartzeraino.
Emultsio-polimerizazioak, aurrekoak bezala, eta hauxe da, hain
zuzen ere, duten gauza amankomuna, ura darabil monomeroa eraginez
dispertsatzeko edo barreiatzeko. Bi gauza daude, hala ere, ezberdinak:
Hastarazleak uretan disolbakorrak dira eta emultsionatzaileak erabiltzen
dira. Hauek egiten dituzte hain diferenteak bi polimerizazioak.
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12.1. EMULTSIO-POLIMERIZAZIOAREN
PROZESUAREN DESKRIPZIOA
Kautxu naturalaren suministroa, Bigarren Munduko Gerra zela
eta, guztiz galerazita geratu zenean, orduantxe erabili zen lehen aldiz,
40. urteetan, emultsio-polimerizazioa estireno eta butadienozko (SBR)
kautxu sintetikoak egoizteko. Gaur egunean, oraindik ere, bai butadienoa, bai isoprenoa emultsioz polimerizatu eta kopolimerizatu egiten dira. Binil azetatoa, binil kloruroa, metakrilatoak eta hauen kopolimeroak
polimerizatzeko ere prozesu hori erabiltzen da.
Emultsio-polimerizazioak berau oso erakargarri egiten duen zenbait abantaila ditu. Alde batetik, nola prozesuan zehar ur-dispertsioak
erabiltzen diren kontrola oso erraza da eta ez dago, beraz, liskatasunarekin arazorik eta sortzen den beroa ere ondo elimina daiteke. Bestetik,
emultsioaren azken-produktuak besterik gabe, banaketarik gabe adibidez, zuzen-zuzen erabil daitezke estalgarri moduan, pintura moduan
edo solo-amaikari moduan, etab.
Diferentzia fisilcoetatik aparte diferentzia handia dago, zinetikoa
hain zuzen, emultsio-prozesuaren eta beste prozesuen artean. Beste
prozesuetan, aurreko ikasgaietan ikasi baititugu oso zabal, polimerizazio-abiadura eta pisu molekularraren artean erlazio inbertsoa zegoen;
eta honek ondorio txarrak ekarriko ditu, zalantzarik gabe, pisu molekular altuak lortu nahi direnean. Emultsio-polimerizazioan lor daiteke
bakarrik, abiaduraren eta pisu molekularraren gorakada bientzat, eta
hau, aurrerago ikusiko dugun bezala, mekanismoa diferentea delako.
Emultsio-polimerizazioan gainera bai abiadura bai pisu molekularra
bakoitza bere aldetik kontrola daitezke.
Emultsioaren deskripzio kualitatiboa HARKINS-ek eman zuen
1947.ean, tratamendu kuantitatiboa SMITH eta EWART-ek (1948)
eman zuten bitartean. Ondoren emultsio-prozesu tipiko batetan parte
hartzen duten susbtantziak, portzentaia eta guztiz, ematen ditugu:
Monomeroa, ingurune dispertsatzailea edo barreiatzailea (ura jeneralean), emultsionatzailea, hastarazleak uretan disolbakorrak eta beste
zenbait gehigarri. Ikus 12.I taula
Emultsionatzailea jeneralean katea hidrokarbonatua eta mutur
ionikoa (xaboia edo antzerakoa izan daiteke) dituen produktua izan ohi
da. Produktu hori Q zeinuaz adieraziko dugu, eta bertan borobilak
mutur ionikoa adierazten du eta besteak katea hidrokarbonatua, lehen-
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12.1 TAULA
EMULTSIORAKO ERREZETA

OSAGAIA
Estirenoa
Butadienoa
Ura
Emultsionatzailea
Merkaptanoa
Kumeno hidroperoxidoa
Fe SO4
Na4 P 2 0 7 ' 10H 20
Fruktosa

PISUA
25
75
180
5
0,5
0,17
0,017
1,5
0,5

bizikoa hidrofilikoa izanik eta bigarrena hidrofoboa. Merkaptanoa
transferentzia-ajente moduan erabiltzen da pisu molekularra kontrolatu
ahal izateko. Hastarazle moduan, kumeno hidroperoxido / Fe 2+ sistema dugu:
kumeno hidroperoxidoa + Fe 2+ -->

+ Fe3+

Fruktosak, berriz, eta horretarako eransten zaio sistemari, Fe2+
errekuperatzen du.
Goazen ikustera orain nola eransten diren substantzia horiek eta
zer ordenatan:
Lehenbizi, urari eragiten zaiola, emultsionatzailea eransten da.
Parte txiki bat disolbatu egiten da, beste dena disolbatu gabe geratuz.
Berrogeitamar-ehun molekula emultsionatzaile elkartu egiten dira
mizela izeneko multzoak eratuz. Mizelok oreka dinamikoan daude
disolbatuta dauden emultsionatzaile-molekulekin, eta, argi-dispertsioz
ikusi ahal izan den bezala, mizelok forma zilindrikoa dute (14).
Luzeraz 0,1/0,3 mikra inguru izango dute, eta diametroa bi bat aldiz
molekula baten luzera. Mizelen barruan molekulak katea karbonoduna
barru aldera dutela ordenatzen dira, talde ionikoak kanpokaldera (ur
aldera) daudelarik. Bai mizela-kopurua, bai beren tamaina jartzen den
emultsionatzaile-kantitatearen menpe daude.
Emultsionatzailearen ondoren, monomero disolbaezina botatzen
denean, parte txiki bat besterik ez da uretan disolbatuko. Beste parte
bat, txikia hau ere baina handixeagoa, mizelen barruan sartzen da katea
hidrokarbonodunarekin kontaktuan. Hau ere esperimentalki frogatu
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ahal izan da X izpien bidez, mizelak monomeroa botatakoan bat batean

handiago egiten direlako. Beste monomero guztia tanta moduan geratzen da uretan barreiatua eragiketak lagunduta: Tantak emultsionatzaileak egonkortzen ditu, eta beren tamainua eragiketaren araberakoa
da. Monomeroaren diametroa, dena dela, ez da mikra bat baino
txikiagoa izaten, hau da, mizelak baino handiagoak baina ez askoz
handiago. Hala bada, mizela-kontzentrazioa 10 18 mizela/ml-ko izan ohi
da eta monomeroen tanta-kontzentrazioa 10 10/10 11 tanta/ml-ko.
Ikusten den moduan mizela-kopurua miloi bat aldiz handiagoa da
tanta-kopurua baino.
Ondoren uretan dagoen hastarazlea deskonposatzen hasten da
erradikal/ml.seg-ko
abiaduran. Abiadura hau adierazteko Ri-aren
10 13
ordez, emultsio-polimerizazioan p erabiltzen da.
Baina non hasten den polimerizazioa da orain guri gehien ardura
zaiguna. Uretan disolbatutako monomeroak, ez dago dudarik, polimeriza dezake, baina kantitate hain txikitan egonda ez dirudi kontribuzio
handia izango duenik. Hastarazlea disolbaezina baita monomerotan
monomero-tantek ere ez dute polimerizatuko. Hona hemen suspentsioaren eta emultsioaren arteko aldea. Intuitiboa da monomero-tantak
ez polimerizatzea pentsatzea, baina esperimentalki ere frogatu da.
Beraz, polimerizazioa mizelen barruan agituko da bakarrik, eta
mizelak monomeroaren eta hastarazlearen topatze-lekua besterik ez da
izango. Mizelek duten gainazal/bolumen erlazioa askoz ere handiagoa
da monomero-tantek dutena baino. Honek, mizelek duten monomerokontzentrazio handiekin batera, erraztu egiten du topaketa-leku izatea.
Irudian polimerizazioa hasi eta gero sistemak izango lukeen itxura ikus
daiteke.
Polimerizazioak aurrera segitzen duenean eta monomeroa, polimerizazioarengatik, mizelaren barrutik ezabatzen denean, disolbatuta
dagoen monomeroaren eta mizela barruan dagoen monomeroaren
arteko oreka apurtu egiten da. Oreka berrartzeko monomero disolbatua
mizela barruan sartuko da eta monomero-tantetan dagoen monomeroa
ere uretara pasatuko da. Horren ondorioz, beren barruan polimerizazioa gertatzen den mizelak handitu egingo dira. Horren ondorioz eta
mizelek egonkortasun bat manten dezaten emultsionatzailea erakarriko
dute disoluziotik. Berriz ere, oreka mantentzeko, aktibatu gabe dauden mizeletatik emultsionatzailea pasatuko da uretara.
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12.1 Irudia

Hasieran zegoen mizela-kopurutik %0,1-ek bakarrik jasango du
aktibazioà, horiexek bakarrik haziko dira polimerizazioaren eraginez eta
bere barruan eta gainazalean monomeroa eta emultsionatzailea izango
dituzte.
Emultsionatzaile-kontzentrazioa uretan jaitsiaz joango da. Kontzentrazio horren balio kritiko batetatik behera aktibatu gabe dauden mizelak ezegonkorrak izango dira eta ezabatu egingo dira. Konbertsioa
%2-15 denerako mizela aktibatuak ikaragarri haziak daude eta ezin esan
mizelak direnik, barruan monomeroa duten polimero-partikulak baino.
Aktibatu gabeko mizelarik ez dago ja eta zuten emultsionatzailea ere
absorbatu egiten dute mizela aktibatuek.
Eragiketa mantentzen ez bada monomero-tantak ere alkartu egin
daitezke, eta horregatik eragiketari ez zaio utzi behar.
Polimerizazioak mizela-barruan modu homogenoan segituko du,
eta monomero-tantak geroago eta txikiago egiten dira. Konbertsioa
%50-80 denean monomero-tantak ere desagertu dira eta monomero
guztia mizelen barruan dago. Hortik aurrera polimerizazioak aurrera segituko du eta konbertsioa, jeneralean %100-era iritsiko da. Polimeroaren azken-partikulek 500/2000 ik neurtuko dute eta sistemak bere
osotasunaren latex itxura edukiko du.

156
Prozesu osoa, laburtuz, bi fasetan gertatzen dela esan dezakegu:
Lehenengoa zenbait mizelaren aktibazioa gertatzen da, hau da,
beren barruan dagoen monomeroa polimerizatzen hasten da. Beste
mizela batzuk, monomero izanda ere barruan, ez dira aktibatzen
hastarazle-erradikalik sartzen ez delako.
Bigarrenean mizela aktibatuak hazi egiten dira baina ez ugaritu,
hau da, mizela aktibatuen kopurua ez da aldatzen eta bakarrik mizela
ez-aktibatuak desagertzen dira. Momentu honetan esaten da egoera
estazionarioan gaudela.
12.2. EMULTSIO-POLIMERIZAZIOREN ZINETIKA

A) Polimerizazio-abiadura
Smith eta Ewart-en (1948) kalkulu teorikoei esker emultsio-polimerizazioaren espresio zinetikoak lor daitezke. Kalkulu hauetan
erradikalen konbinatze-abiadura eta erradikalen difusio-abiadura uretan
konparatzen dira. Hastarazletik sortutako erradikalak ez dira geratzen,
esperimentalki frogatu den bezala, ur-fasean polimero-partikulen barruan baizik, eta hori horrela da erradilcalen bizitza-denbora aski handia
delako polimero-molekulen barrura difunditzeko lain.
Egoera estazionarioa, lehen esan dugun bezala, mizela ez-alctibatuak desagertu eta polimero-partikulen kopuruak aldaketarik jasaten ez
duenean gertatzen da. Partikula-kopurua momentu horretan 1013/1015
partikula/ml-ko izan daiteke, eta haste-abiadura 10 12/10 14 erradikal/
/ml.seg-ko. Batazbeste partikula-kopurua N = 10 14 dela onartzen badugu eta R i = 10 13 , zera esan daiteke, hain zuzen ere, 10 segunduko
batazbeste erradikal bat sartzen dela polimero-partikula baten barruan.
Behin barruan, erradikala rp abiaduraz propagatzen da (letra txikiez
ipini dugu partikula bat kontutan hartu dugulako). Abiadura hau espresio honen bidez idatz daiteke:
rp = K.

[12.1]

[M] I
A

[M] monomeroaren kontzentrazioa izanik partikula barruan, 5 M
inguru.
Erradikala partikula barruan sartu eta 10 segunduan gertatuko da
polimerizazioa. Horren ondoren beste hastarazle-erradikal bat sartuko
baita eta aurreko erradikalarelcin elkartu polimerizazioa geraziz. Beste
10 segundu itxoin beharko da polimerizazioa berriz ere has dadin.
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Beraz, partikula batruan abagadune batetan edo hazten ari den
erradikala dago edo ez dago erradikalik. Zikloak aurrera segituko du
monomero --> polimero konbertsio osoa gertatu arte. Batazbeste, beraz, abagadune batetan erradikal erdi dago. Polimerizazio-abiadura
osoa mililitroko hauxe izango da:
Kn [M] N
RP = K P[M]

]

[12.2]

2 NA

N partikula-kopurua izanik.
, beraz, [12.2] ekuazioaren arabera N-aren, partikula-kopuruaren egia, zuzenki proportzionala da eta ez dago haste-abiaduraren
menpe baldin eta, hau bai, erradikalak sartzen ari badira. Erradikalik ez
badago erreakzioa geratu egiten da eta Ri -aren aldaketak erradikal baten
sarreratik beste erradikal baten sarrerara dagoen denbora-tartean izango
du eragina, beti 1/2 izango baita erradikal-kopurua batazbeste. Ez ahaz
egoera estazionarioan ari garela. 12.2 irudiak gertakizun honen ideia
ematen digu.
12.2 Irudia
Emultsionatzaile
baten, potasio
lauratoaren, eragina estirenoaren
polimerizazio-abiaduran.
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Partikula-kopurua, ja dakigunez, emultsionatzaile-kontzentrazioaren menpe dago eta horregatik malda handiagoa lortzen da emultsionatzaile-kontzentrazioa handitzerakoan.
Beti, lineala ez den etapa bat egon ohi da eta bertan mizelen
eratzea jazotzen da eta polimero lehen molekulen formazioa partikulen
barruan.
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B) Polimerizazio-maila
Batazbesteko polimerizazio-maila polimerizazio batetan, partikula batetan zer gertatzen den kontutan hartuta lor daiteke. Erradikal primario bat polimero-partikula batetan sartzen den abiadura, r i , hauxe da:
Ri
r. = —
N

[12.3]

Abiadura hau bukatze-abiaduraren berdin-berdina, da polimero-katearen bukatzea erradikalaren sarrerareldn batera gertatzen baita. Polimerizazio-maila, beti bezala, hauxe izango da:
_
xn.

r

N K [M]
P

P

Ri

[12.4]

NA

12.3 irudian partikula-kopuruak polimeroaren pisu molekularrean duen eragina ikus daiteke. Irudian, aurreko irudian aipatutako
kontzentrazio berdinak suposatzen dira eta polimerizazio bera.

12.3 Irudia
Pisu molekularraren
aldaketa konbertsioaren aurrean emultsionatzaile-kontzentrazio ezberdinentzat:
(1) [E] = 0,0035 M
(2) [E] = 0,007 M
(3) [E] = 0,014 M
% Konbertsioa

Azpimarkatzekoa da: bai polimerizazio-maila, bai abiadura partikula-kopuruaren, N-aren, zuzenki proportzionala da; polimerizazio-maila, baina ez abiadura, Ri -aren alderantziz proportzionala den bitartean.
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Gogora: Polimerizazio homogenoan polimerizazio-abiadura handitzeko haste-abiadura handi daiteke, baina bat batean polimerizazio-mailak beheraka joko du, emultsio-polimerizazioan gertatzen ez den
bezalaxe. Kasu honetan, bai abiadura bai pisu molekularra handiagoak
egin daitezke partikula-kopurua handituz, Ri konstante mantenduz.
C) Polimeroaren partikula-kopurua
Honek bai R bai X n baldintzatzen ditu. Esana dugu ja nola
P'
eratzen diren partikula hauek mizeletatik abiatuz. Beraz, partikula-kopurua handiagoa ala txikiagoa izango da hasieran eratutako mizela-kopuruaren arabera, eta hau, berriz, emultsionatzaile-kontzentrazioarekin aldatuko da eta, era berean, erradikalen sartze-abiadurarekin. Smith
eta Ewart-ek erlazio hau atera zuten:
R.

N=K

2/5
3/5

( as [E])

[12.5]

K konstantea izanik (0,37 eta 0,53 tartean), 1.t polimero-partikulen
haste-abiadura (rP -tik eta oinarri geometrikoetatik abiatuz lor daitekeena). [E] emultsionatzaile-kontzentrazioa mizela-egoeran eta a s mizela batetan emultsionatzaile-molekula batek duen fasearteko gainazala;
denak c.g.s. sistemako unitateetan.
Eramaten bada espresio hau gorago lortutako R,-aren eta
5Z 11- aren ekuazioetara, bien dependentzia-maila Ri -arekiko 0-,4-koa dela ikusten da. Hau lehen esandakoaren kontra doala dirudi, hain zuzen
ere, R, ez dagoela Ri -aren menpe. Hau, ordea, ez da horrela. Ekuazio
biak prolimerizazioaren etapa ezberdinetan lortu baitira, R,-a egoera
estazionarioan lortu da polimero-partikula eratu ondoren, N, ordea,
egoera horretara iritsi aurretik, oraindik ere mizelak ezabatu ez direnean
eta partikulak eratzen ari direla.
R i -aren eragina, beraz, igarri-igarria da mizelen eratze-prozesuan, baina ez, ordea, polimero-partikulak eratu ondoren. Mizela-kopurua handiagoa egin daiteke [E] handiagoa eginez, eta praktikan ere
horrela egiten da, Ri mantenduz emultsionatzaile-kontzentrazioa aldatzen da. Esperimentalki frogatuta dago ja [12.5] ekuazioa kuantitatiboki
betetzen dela.
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[12.5] ekuazioan ageri den emultsionatzaile-kontzentrazioa mizelen konposizioan parte hartzen duen emultsionatzailearen kontzentrazioa da.
Emultsionatzaile bakoitzak bere kontzentrazio kritikoa du eta
hortik behera ez da mizelarik eratuko. Baina dena den zenbait kasutan
kontzentrazio kritikotik behera ere polimeroa segitzen da formatzen,
ur-disoluziotan eratuta zeuden pisu molekular baxuko polimeroak
(oligomeroak) hauspeatzen direlako.
12.3. SMITH-EWART TEORIAREN DESBIDERAKETAK.
MEDUEDED-SHEINKER TEORIA

Smith-Ewart teoriak honelako proportzionaltasun-kriterioak
ematen ditu:
R

oc N, [112/5 , [E]3/5

P

,,,,

N

Xn

[I] 2/5

oc N

, [E]3/5

,[E]3/5 , [1]-3/5

Hala ere literaturan emandako zenbait datu esperimentalen arabera,
emultsio-polimerizazioetan horrelako proportzionaltasunak gertatzen
dira:
N

c.c [E1 3 , [I] °

R „,c N 1/5 , [E1 1/2 , [ij 1/2
P

Desbideraketa hauek datu esperimentalengatik sar daitezkeela egia da,
baina Smith-Ewart teoriaren mugegatik izan daitezke.
Smith-Ewart teoriarekiko desbideraketak ageri dituzten sistemetan badirudi polimerizazio-mekanismoa ezberdina dela. Medueded eta
Sheinker teoriaren arauera erradikalak ez dira partikulen barruan sartuko, partikulek duten liskatasun handiagatik, eta polimerizazioa, ondorioz, partikulen gainazalean gertatuko da. Teoria honek ere badu bere
froga esperimentala eta horretarako partikulen gainazal osoa aldatuz polimerizazio-abiadura ere aldatu egiten zela ikusi ahal izan zen zenbait
emultsio-polimerizaziotan.
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Dena den teoria biak ez dira bata bestearen aurkako. Smith-Ewart teoriak hobeto deskribatzen ditu, antza, polimeroa monomerotan disolbagarri diren prozesuak. Kasu honetan erreakzioa, partikuletan bere osotasunean, gainazalean barne, gertatuko litzateke.
Polimeroa, ostera, disolbaezina denean monomerotan Medueded-SheinIcer teoriak deslcribatzen du hobeto polimerizazioa. Partikula
asko dagoen sistemetan ere azken honek funtzionatzen du hobeto.

13. GAIA
KOPOLIMERIZAZIOA (I)

13.1. Kopolimero-motak
13.2. Kopolimeroaren konposizioa: Konposizio-ekuazioa eta erreaktibitateak
13.3. Kopolimerizazio-moetak monomeroen
erreaktibitatearen aurrean

13. KOPOLIMERIZAZIOA (I)
Kondentsazio-polimerizazioetan,. polimerizazioaren gainean
egindako ikasgaian ikusi genuen legez, bi monomero behar ziren zegokion etapazko erreakzioa gerta zedin. Adizio-polimerizazioan, ostera,
eta orain arte ikusi ahal izan den moduan monomero bat nahikoa da
polimeroa era dadin. Ordea, katen adiziozko polimerizazioak badaude,
beraietan bi monomeroren nahastea ipintzen denak, eta hauetan sortuko
den polimeroak bi egitura kimiko ezberdin izango ditu bere katea
nagusian. Bi monomerok, biak batean, erreakzionatzen duten prozesoari kopolimerizazioa esaten zaio eta lortzen den produktuari
kopolimeroa. Kopolimeroa ez da, eta esan beharra dago, bi
homopolimeroren nahastea, bi unitate monomeriko dituen molekula
baino. Hona hemen nola adieraz daitekeen prozesua:
Ml + m2 -->--m1m2m2mimim1m2mim1m1m1m2m2
Bi monomerorekin egin daitekeen bezala, hirurekin ere buru daiteke polimerizazioa eta orduan produktuari terpolimeroa esango zaio.
Monomero gehiagorekin ere egin daiteke polimerizazioa, zalantzarik
gabe.
Hona hemen zenbait arrazoi, zergatik diren hain inportanteak
kopolimeroak eta beraiek lortzeko erabiltzen diren kopolimerizazioak.
Hasteko, monomeroen erreaktibotasunari buruz daukagun ezaguera handi bat kopolimerizazio-prozesuen azterketari zor diogu. Monomeroen konportamoldea kopolimerizazioan egitura kimikoak erreaktibitatean duen eraginagatik da, gero aurrerago kopolimerizazioa aztertzerakoan ikusiko dugun bezala.
Kopolimerizazioa, bestalde, oso inportantea da teknologiaren
ikuspuntutik; ze berari esker nahi diren propietateak dituzten material
berriak lortzeko aukera ematen baitu. Adibide bat ipintzearren: Poliestirenoa plastiko hauskorra da eta inpaktoaren aurrean erresistentzia txikikoa. Estirenoak akrilonitriloarekin polimerizatzerakoan handiagoa egiten du estirenoaren inpaktoarekiko erresistentzia. Butadienoarekin
kopolimerizatzeak, berriz, kautxu itxurako materialak sortzen ditu.
Estirenoaren, akrilonitriloaren eta butadienoaren terpolimerizazioak
gorago aipatutako propietateak dituzten materialak sortzen ditu.
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Beste adibidea polietilenoa izan daiteke. Honek 1-butenoa, binil
azetatoarekin, etab., polimeriza dezake kopolimero malguak emateko.
Poli (etileno-propileno) kopolimeroa, azkenean, kautxua da.
13.1. KOPOLIMERO-MOTAK
Gorago irudikatutako kopolimeroa zorizko kopolimeroa dugu,
unitateek katean zehar inongo ordenarik segitzen ez dutelako.
Kopolimero beste mota bat txandakazkoa dugu, eta bertan
unitate monomerikoak txandaka eta kantitate ekimolekularretan daude:
mi m2 mi m2 mi m2 mi m2

Bestalde, bloke eta txertozko kopolimeroetan unitate monomeriko baten multzo handiak daude. Bloke-kopolimeroa lineala da
eta katea nagusian zehar monomero bataren eta bestearen multzo handialc daude irudian ikus daitekeen bezala:
mi mi mi. M1 Mi Mi Mi M1 M1 M1 M2M2M2M2M2M2M2 ^

Txertozko kopolimeroa, berriz, adarkatua da eta kate nagusian monomero bakarra egonik, zintzilik beste monomeroaren unitateak
daude:
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

4
Gu jeneralean zorizko eta txandakazko kopolimeroen azterketari lotuko gatzaizkio balcarrik.
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13.2. KOPOLIMEROAREN KONPOSIZIOA: KONPOSIZIO-EKUAZIOA ETA ERREAKTIBITATEAK

Kopolimeroaren konposizioa gehienetan hasierako nahastearen
konposizioaren diferentea da, hots, monomero ezberdinek polimerizatzeko joera ezberdina dute. Hasi-hasieratik ikusi izan zen gainera,
monomero baten erreaktibitatea kopolimerizazioan, eta homopolimerizazioan izan zezakeena oso ezberdinak zirela, eta ez zutela elkarrekin ia
zer ikusirik. Kopolimero baten konposizioa, beraz, ezin da monomeroen homopolimerizazio-abiaduren ezagueratik lortu.
Hazten ari den erradikal baten erreaktibitatea muturrean aurkitzen den unitate monomerikoaren menpe egongo da bakarrik eta suposizio hau ontzat joz lor daiteke ziur samar kopolimeroaren konposizioa.
Eman dezagun M 1 eta M2 monomeroen artean gertatzen den
kopolimerizazioa. Erradikal-kopolimerizazioa, ionikoaren aurrean, askoz gehiago aztertu izan bada ere, hemen egingo dugun planteamendua
guztiz orokorra dela esan dezakegu, zein nahi den polimerizazio-mota.
Bi monomeroen kopolimerizazioak propagazio bi espezie ezberdin emango ditu, muturrean momentuan dagoen monomeroaren arabera. Horrela M* 1 , M*2 erradikalak izarigo ditugu. Lehenengoak muturrean M 1 unitate monomerikoa dagoela adierazten du, eta bigarrenak
muturrean M2 unitate monomerikoa. Hauen erreaktibitatea, aurreratu
dugun legez, azken unitate monomerikoaren menpe badago bakarrik,
lau propagatze-erreakzio izan daitezke:
M
+ M1
1

K1I
M1

M* + M
1
2

m*

M*2 + M 1

K 21M*
1
K 22 e›.
m*

M* + M
2
2

2

[13.1]

2

K erreakzio bakoitzaren abiadura-konstantea izanik. Orohar, lehen
azpiindizea erradikalari dagokio eta bigarrena monomeroari.
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Ekuazioei begiratuz, M i * espeziea (1-2) erreakzioan desagertuko da eta (2-1) erreakzioan sortu. Hori kontutan izanik bi monomeroen
desagertze-abiadura ere idatzi ahal izango dugu:

d [Mi]
[13.2]
[M 1 ]
= K11 [M*1 1 [M1 1 + K21 [M2]

dt
d [M2]

- K12 [M i ] [ M2] + K 22 [M*2 ] [M2]

dt

[13.3]

Abiadura hauek, monomero bien sartze-abiadurak polimeroan izango
dira.
Zatikatuz:
d [M i ]K ll [M11 [M1] +

K21 [ 1\421

[Mil

[13.4]

d [M21 = K 12 [M 11 [M21 + K22 [M*21 [M21

Erlazio hau bi monomeroen sartze-abiaduren erlazioa da, hau
da, kopolimeroaren konposizioa izango da.
eta [M 2 * ] ezabatzeko asmoz bi espezien kontzentrazio
estazionarioak ditugula onartuko dugu. Baldin eta hori horrela bada,
orduan:
K21 [M*21 [M 1 1 = K12 [M*1] [M2]

[13.5]

[13.4] delakoan ordezkatuz eta parametro hauek definituz:

rl =
Hauxe dugu:
d
d [M2]

K 11

r2 =

K22

'12

2

([Mi]) (ri

/ [M2] + 1)

[1‘421)

/ [ M2]

[13.6]

K21

[13.7]
r2

Honi konposizio-ekuazioa esaten zaio, eta r i eta r2 monomeroen
erreaktibitate-erlazioak dira. Edozein kasutan, r bi abiadura-konstanteren erlazioa da: Hazten ari den erradikal batek monomero batekin
ematen duen erreakzioaren abiadura-konstantea "zati" erradikal berak
beste monomeroarekin ematen duen erreakzioaren abiadura-konstantea.
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d[Mi]/d[M2], lehen esan dugun legez, kopolimeroaren bat
bateko konposizioa da.
Konposizio-ekuazioa beste modu batera ere adieraz daiteke,
elikaduraren eta kopolimeroaren zatiki molarren funtzioan. Hona
hemen:
Bedi fi elikaduran 1 monomeroak duen zatiki molarra:
f i = 1 - f2 =

+ [M2])

eta F 1 1 monomeroaren konposizioa kopolimeroan:
d [Mi]
F 1= 1 - F =
2
d [M i ] + d [M2]
Orduan:
rf2
1 1 + f 1 f2

F1=

[13.8]

r1f2
+ 2 f1f2
+ r22 f2
1
2
2
Ekuazio hauek sistema askotan frogatu izan dira esperimentalki.
Nahiz eta ekuaziook zein erradikal zein ioi-kopolimerizazioetan
baliagarri izan, monomeroaren arabera r i eta r2 direlakoek dependentzia handia ageri dute haste-moduarekin. Ikus adibide moduan 13.1
irudian estireno eta metil metakrilatoaren kopolimerizazioa.
13.1 Irudia
Estirenoaren eta metil
metakrilatoaren kopolimerizazioa polimerizazio-moetaren arabera.

1,0

F
0,75

(1) Kationikoa: SnC14 -arekin
(2) Erradikalarioa: Bentzoil
peroxidoarekin
(3) Anionikoa: sodioa + amoniako likidoa

0,25

0,5

0,75

1,0

f

f estirenoaren zatiki molarra
1 elikaduran
F estirenoaren zatiki molarra
kopolimeroan
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Elikaduraren konposizioa 0,5 denean, erradikal-polimerizazioaren kasuan kopolimeroaren konposizioa ere 0,5 inguru da, bi
monomeroen erreaktibitatea bide honetatik oso ezberdina ez dela
adieraziz.
Kationikoan kopolimeroa estirenoa da ia-ia osorik, fenil taldearen dentsitate elektronikoak handiagoa egiten duelako estirenoaren
erreaktibitatea.
Bestekaldean, bide anionikoan, zintzilik dagoen ester taldeak
metil metakrilatoan tiraka egiten die lotura bikoitzean dauden elektroiei,
lotura hau erasokOrragoa eginaz. Honen ondorioz kopolimeroa ia bere
osotasunean metakrilatoa izango da.
Laburtuz: Kopolimerizazio ionikoa selektiboagoa da erradikalarioa baino.
13.3. KOPOLIMERIZAZIO-MOTAK MONOMEROEN
ERREAKTIBITATEAREN A URREAN
Monomeroen erreaktibitate-erlazioen balioen aurrean konportamolde diferenteak ikusi dira kopolimerizazioetan. Hori dela eta kopolimerizazioak hirutan banatzen dira, monomeroen erreaktibitate-erlazioen
biderkadura, r i r2 , bat den, ala handiagoa, ala txikiagoa den.
a) Kopolimerizazio ideala: ri r2 = 1

Kopolimerizazioa ideala dela esaten da r i r2 biderkadura bat denean. BAT erradikalak M i edo M 2 erreakzionatzeko dituen joeren erlazioa eta BI erradikalak M 1 eta M 2 erreakzionatzeko dituen joeren
erlazioa berdina da, hau da:
K

rl r2

K

1
12
1 — = — r2 = —
r
K
K
22
21

[13.9]

ll

Eta monomeroen abiadura erlatiboa kopolimeroan sartzeko ez
dago erradikalen muturrean dagoen unitate monomerikoaren menpe.
r2 .r 1 = 1 baldintzareldn, konposizio-ekuazioa hauxe da:
ri
d [M i ]
d INI21 = Em2l

[13.10]
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edo

r 1 fl
=r f +f
2
1 1

[13.11]

Kopolimerizazio ioniko gehienek, kationikoak ala anionikoak
izan, konportamendu ideala dute.
Konportamolde ideal honen barruan bi kasu aurkeztuko ditugu:
Lehenengoan ri = r2 denean, hau da, ri = r2 = 1 denean. Kasu
honetan monomero biek erreaktibitate berdina dute hazten ari diren bi
erradikal-motaren aurrean, eta, honen ondorioz, kopolimeroaren konposizioa elikaduraren berdina izango da eta, era berean, unitate monomeriko biak guztiz zorian jarriko dira katea nagusian.
Bigarrenean r i r2 denean izango dugu. Monomeroek erreaktibitate ezberdina izango dute eta kopolimeroan erreaktiboagoa den unitate monomeriko gehiago egongo da baina, dena den, ordena zorian
izango da.
Ikus 13.2 irudian nola aldatzen den kopolimeroaren konposizioa
elikaduraien aldaketarekin, ri-aren balio diferenteentzat.

13.2 Irudia
Kopolimeroaren
konposizioa elikaduraren konposizioaren aurrean
rl - aren zenbait
baliorentzat.

Kopolimerizazio idealaren kontzeptua WALL-ek sartu zuen
1944.ean, kopolimerizazio hauek ematen zituzten konposizio-diagramek antz handia zutelako nahaste idealen likido-lurrin oreka-diagramekin.
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riezberdintza oinarri hartuz r i > 1 denean kopolimeroa
aberatsagoa izango da M 1 osagaian, eta, alderantziz, ri < 1 denean aberatsagoa M2 osagaian, iruditik erraz ondorio atera daitekeen bezala.
Diagrama horretatik atera daitekeen ondorio inportate bat hauxe
da, hain zuzen ere, kopolimerizazioak monomero-edukin handiagoko
kopolimeroa ematen duela zenbat eta erreaktibitate-aldea handiagoa
izan. Hau da, ri = 0,1 denean r2 = 10 izan behar, erreaktibitate-alde
handia dago eta lortzen den kopolimeroak M 1 -aren edukina txikia edukiko du. Eta hauxe izan daiteke arrazoi bat zergatik duten kopolimerizarizazio ionikoek horrelako inportantzia industrial txikia.
Alderantziz r 1 -aren eta r2 -aren diferentzia txikia denean, elikaduraren konposizio-tarte handietan kopolimeroen monomero bien edukina
ere handi samarra izango da.
b) Txandakazko polimerizazioa r i = r 2 = 0

Erreaktibitate-erlazioek zero izateak K 11 eta K22 ere zero direla
esan nahi du, hau da, monomero batek ezingo du erreakzionatu muturrean monomero bera duen erradikal batekin. Beraz, kopolimerizazioa izatekotan, monomero horrek kontrako erradikalarekin erreakzionatu beharko du. Hau bi monomeroetan agitzen bada, hauek txandaka
sartuko dira kopolimeroan eta txandakazko kopolimeroa lortuko dugu.
Gorago aipatutako r i = r2 = 0 baldintzarekin konposizio-ekuazioa hauxe izango da:
d
d [M2]

edo

Fl = 0,5

– 1

[13.12]

[13.13]

Erradikal-kopolimerizazio askok ageri dute konportamolde hau edo
gertukoa.
Ordea, jeneralean, kopolimerizazioen konportamoldea orain
esandako bi mugen artean dago, hau da, ez dugu ez kopolimerizazio
ideala, ez txandakazkoa izango.
Biderkadura hau, r i r2, txikiagoa egin ahala batetik hasi eta zero
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Biderkadura hau, r i r2 , txikiagoa egin ahala batetik hasi eta zero
aldera, joera handiagoa dago txandakazko kopolimeroa emateko. Joera
handiagoa da oraindik bai r i eta bai r2 bat baino txikiagoak direnean.
13.3 irudian ikus daitezke zenbait makur r2 = 0,5 denean ri -aren zenbait baliorentzat 0 eta 2 tartean.
ri = 2 denean (r ir2 = 1) kopolimerizazio ideala deritzona dugu,
gorago deskribatutakoaren berdina.
r i < 2 dugunean kopolimeroak txandakazkoa izateko joera du,
geroago eta gehiago r i txikiago egin ahala.
Elikaduraren kontzentrazio-tarte handi samarretan lortzen diren
kopolimeroek ere aberats samarrak dira bi monomeroetan, eta hauek
inportantzia tekniko handia dute.
Muga-mugan r i = r2 = 0 denean kopolimeroaren konposizioa
bakarra izan daiteke F 1 = 0,5, gorago [13.13] ekuazioan eman dugun
bezala.
Bestalde, beti irudia aurrean dugula, bai M i , bai M2 bat baino
txikiagoak direnean, lortzen den makurrak ebaki egiten du F 1 =
zuzena (puntuzko zuzena) puntu batetan. Puntu horretan kopolimeroak
eta elikadura konposizio berdina dute, eta elikaduraren konposizio berarekin eratuko da kopolimeroa. Honelako kopolimerizazioei azeotropiko deritze.
1.0

0.8

13.3 Irudia
Kopolimeroen konposizioa, Fl , elikaduraren (fi ) funtzioan r2 = 0,5 zenbait
balioarentzat 0 eta 2
tartean

0.6

Fl
0.4

0.2

0
1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

f

1
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Kopolimerizaziook jazotzen diren baldintzak lortzeko konposizioekuzazioa eta baldintza hau: d[M il/d[M2] = [M i ]/[M2] kontutan hartu
behar dira. Hortik, beraz:
[Mi ]

r2 - 1

[M2] = ri
1 - r2
edo

f 1 = 2 - ri - r2

Eta kasu hauekin amaitzeko, gauza bereziak ere badaude: Adibidez, baldin eta r i >»r2 bada (hau da, ri >>1 eta r2«1 badira)
propagatzen ari diren bi erradikalek M 1 monomeroarekin elkartzeko
joera izango dute, eta, ondorioz, Mraren homopolimerizazioa gertatuko da hasteko, ondoren Mrarelun bukatzeko. Adibide bat estirenoaren eta binil azetatoarena dugu, ze ri = 55 da eta r2= 0,01.
Baldin eta r i > 1 bada eta r2 > 1, orduan joera
bloke-kopolimeroak eratzekoa izango da.

14. GAIA
KOPOLIMERIZAZIOA (II)

14.1. Konposizioaren aldaketa konbertsioarekin

14. KOPOLIMERIZAZIOA (II)
14.1. KONPOSIZIOAREN ALDAKETA
KONBERTSIOAREKIN

Aurkeztutako bi konposizio-ekuazioek, [13.7] eta [13.8] direlakoek hain zuzen ere, kopolimeroaren bat bateko konposizioa ematen
digute, hau da, eratutako kopolimeroaren konposizioa elikaduraren
konposizio jakin batetatik abiatuz, eta konbertsio-maila baxua denean
(< %5). Kopolimerizazio guztietan, kopolimerizazio azeotropikoetan ez
ezik, elikaduraren eta kopolimeroaren konposizioak diferenteak dira.
Gainera kopolimerizazioan zehar, bi monomeroetan bat errazago sartzen delako kopolimeroan, elikadura-konposizioa aldatuz doa. Beraz,
elikaduraren konposizioa aberastuz joango da hain erreaktiboa ez den
monomeroan eta txirotuz erraktiboenean, konbertsioa handiagoa egin
ahala.
Kopolimeroaren bat bateko konposizioa konbertsioaren aurrean
lortzeko, batek konposizioaren ekuazio diferentziala, [13.7] ekuazioa,
integratu beharko du.
Integrazioa Mayo eta Lewis-ek burutu zuten 1944.ean, eta berriz
ere integratu berri du 1967.ean Kruse-k, espresio errazago bat lortuz.
Metodorik erabiliena, dena den, Skeist-ek sartu zuen 1946.ean.
Hau ere berraldatua izan da Meyer-ek 1967.ean. Eman dezagun, horretarako sisteman hasiera batetan M mol monomero denetara ditugula
(M = M 1 + M9 ) eta jo eratutako kopolimeroa aberatsagoa dela BAT
osagaian, hau
F1 >
Polimerizatu duen monomeroen mol-kopurua dM denean, kopolimeroak F i dM mol izango ditu BAT osagaian, eta elikadurak, berriz,
beste hau: (IVI-dM) (f i - dfi ), ze monomeroen mol-kopurua, hasierakoa
izango da (M) ken po-limerizatu duena (dM), eta BAT monomeroaren
zatiki molarra, hasierako (fi ) ken galdu duen zatikia (dfi).
Materia-balantzea eginaz BAT osagaiarentzat:
M

-dM) (fi dfi )

F i dM

[14.1]
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Desarroilatuz, bi diferentzialen biderkadura kenduz eta ordenatuz:

1

dm

d fi

M

F 1 - fi

[14.2]

mfi

d fi

M
dM
-m- = ln zi- =
Ivio

Mo

[14.3]

F1 - fi
(fl)o

Mo eta (fi )o, M-aren eta f -aren hasierako baloreak izanda.

[13.8] ekuazioaren bidez F 1 kalkula daiteke fraren aurrean, baldin eta r i eta r2 ezagunak badira. Fraren balio horiek, integralean
1 sartuz gero irudikapen grafikoa
dagoen espresio honetan:
Fi egin daiteke
1 delakoa fraren aurrean, horrela integralaren
F i - fi
balioa lortuz, makurraren azpian geratzen den area neurtuz, noski.
Modu honetara, batek kopolimeroaren eta elikaduraren konposizioen
aldaketak lor ditzake konbertsioaren aurrean, hau da, 1- M/M 0 delalcoaren aurrean.
[14.3] ekuazioa integratu berria da era errazago batetara:

=

1-„
o

fi
(fi)c,

[ f2

[

(fi )0

L(f2)0J
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[14.4]

-8

honek konbertsio-maila eta elikaduraren konposizio-aldaketak erlazionatzen ditu.
Hona hemen beste sinboloen esanahia:

CC =

1 - r2
1 - r 1 r2
r2ri
= 1 - r ; 7 - (1 -r i ) (1 -r2) ; 8 = 2 - r - r
1 - r2 '•
1 2

[14.5]

[14.4] ekuazioa elikaduraren eta kopolimeroaren konponsizio-aldaketak, konbertsio-mailaren funtzioan, lortzeko erabili izan da.
Egin behar diren eragiketa luzeak ordenadore baten bitartez egin
daitezke.
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Zenbait adibide emango ditugu orain, erabiltzen dihardugun
ekuazioen erabilgarritasuna frogatzeko. 14.1 irudian poliestireno/poli(metil metakrilato) sistemarentzat lortutako balioak ikus daitezke.
Makur batek elikaduraren, fraren, aldaketa ematen du konbertsioaren funtzioan. Makur hori [14.4] ekuazioaren bidez lortu da. Bigarren makurrak kopolimeroaren bat bateko konposizioa, Fi hain zuzen,
ematen du eta fraren balioak [13.8] ekuazioan ordezkatuz lortu dira.
Hirugarren makurra, kopolimeroaren batazbesteko konposizioa,
konbertsioa nola aldatzen den Frarekin ikertuz lortzen da:
ddM
(i M
d ()
dFt

Mo

[14.6]

Mo dFt

Orduan [14.4] ekuazioa frarelciko deribatuz:
a

1 dM [
in'o

-1

L (f 1)0

113 [ (f1 ) 0 8 1 7

0.1 )0 1

f-

R

[14.7]

+ ft 1 f - 8

j

Sinplifikatuz:
1 dM
m (OE
dit= M
o
+

Y
1

[14.8]
8)

Deribatuz, ondoren, [13.8] ekuazioa eta [14.8]-az zatikatuz:
1dM
-——

Mo d fl=

x

[(ri + r2 - 2)

+

Ivio1 1

f2

+ 2(1 - r2)fi + r2] 2

[14.9]

(ri + r2 - 2 ri r2 )f + 2 r2 (ri - 1)fi - r2
Espresio hau integratuz kopolimeroaren batazbesteko konposizioa lor daiteke konbertsioaren aurrean.
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14.1 Irudia
Kopolimeroaren
eta elikaduraren
konposizio-aldaketak konbertsioarekin, estireno(1)-metil metakrilato(2) sisteman:

0.8

0.6

0.4

(fi )0 = 0,8 (f2)0 = 0

0.2

r l = 0,53

r2 = 0,56

0
0.2

0.4

06

0.8

Konbertsio-maila 1 -

10

M

1 azpiindizea estirenoari dagokionez, estireno-konposizioa txikiagoa da, grafikan ikus daitekeen bezala, kopolimeroan elikaduran
baino, beraz metil metakrilato-konposizioa handiagoa da kopolimeroan
elikaduran baino. Hori horrela gertatzen da, zalantzarik gabe, metil metalcrilatoa erreaktiboagoa delako (r2 = 0,56) estirenoa baino (r i = 0,53)
Honen ondorioa: Elikadura aberastuz doa (f i handiagoa egiten
da) konbertsioa aurrera joan ahala, eta, honekin segituz, kopolimeroa
ere aberastuz joango da konbertsioa handiagoa egiterakoan.
Kopolimeroaren batazbesteko estireno-balioa handiagoa egiten
bada ere, batbateko estireno-balioa oraindik handiagoa egiten da.
Elikaduraren eta batazbesteko balioak esperimentalki lor daitezkeen bitartean, F 1 [13.8] ekuazioaren bidez lor daiteke bakarrik. Ikus
daitekeen bezala makur teorikoak eta esperimentalak akordio onean
daude. Honek az.terketa teorikoa egiteko ahalmena emango digu, baldin
eta erreaktibitateen balioak ezagunak badira.
Aipatutako grafikari lotuz, kopolimeroaren batazbesteko konposizioa esperimentalki lortzeak ikuspegi okerrak eman ditzake monomeroak kopolimeroan sartze-abiadurari buruz, zeren, batazbesteko balioei begiratuz, badirudi estirenorik ez dela kopolimeroan sartzen,
errealitatea aurkakoa izanik: Estirenoaren sarketa geroago eta ugariagoa
da, konbertsioa handiagoa egin ahala, F 1 -aren makurrak ederki adierazten digun bezala.
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Azken-kopolimeroa, dena den, bastante homogenoa da, jasaten
duen konposizio-aldaketa txikia baita 0-tik %70 konbertsioraino.
Elikadurak, monomeroek konbertsio altuetaraino kopolimerizatzen dutenean, izan dezakeen eraginaz ohar gaitezen estireno/metil akrilatoa sistema ikusiko dugu. Hauen erreaktibitateak r i = 0,75 eta
r2 = 0,20 izanik kopolimerizazioa adieraziko dugu grafikoki bi elikadura diferentetan, (f0,0 =0,20 denean eta (f00 = 0,8 denean.
14.2 irudian kopolimeroaren konposizio-aldaketa ikus daiteke
konbertsioaren aurrean. Puntuka elikaduraren hasierako konposizioa
ere, (f0 0, ematen da.

1 ,0 —

0,6
F

F
(1)

(2)

0,4

0,9 —

0,2

0,8 —

0,7
25

50

75

100

25

50

75

100

Irudia
F raren aldaketa konbertsioarekin estirenolmetil akrilato sisteman rl = 0,75 eta r2 = 0,20 izanik.
14.2

(1) irudia (fl ) o = 0,2 eta (2) irudia (f2 ) 0 = 0,80

Elikadura 0,2 denean, estirenoaren sarketa kopolimeroan modu
ezberdinez gertatzen dela ikusten da; elikadura 0,8 denean, berriz, sarketa uniformeki gertatzen da ia konbertsio-tarte osoan.
Kopolimero biek, zalantzarik gabe, ez dute elkarrekin ia zer
ikusirik, konposizioa oso ezberdina izanez gain, heterogenotasuna ere
arras diferentea da. Hala bada, bigarren kasuan lortutako kopolimeroa
gardena den bitartean, lehenengo kasuan lortutakoa opakoa da eta
hauskorra.
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Kopolimeroaren konposizio-aldaketa konbertsio-mailarekin elikadura diferenteetan grafiko tridimentsional batetan adieraz daiteke,
14-3 irudian bezala.

14.3 Irudia
F i -fi -konbertsioa grafiko tridimentsionala
estireno/ 2-biniltiofeno sistema quasi-idealarentzat. 1 azpiindizea estirenoari dagokio.

2-Biniltiofenoaren erreaktibitate handiak monomero hau kopolimeroan azkar sartzea egiten du, kopolimerizazioaren lehen urratsetan
batez ere. Konbertsioa zenbat eta altuagoa izan kopolimeroa hainbat eta
aberatsagoa izango da estirenotan.
14-4 irudian antzera, baina beste modu batetara, ikus daiteke
aldaketa. Irudi honetan, konbertsioa % 100 denean, kopolimeroaren
konposizioa eta hauen bakoitzaren pisu-portzentaia ikus daiteke
elikadura-diferenteendako.
14.5 irudian gauza bera ikus daiteke estireno/dietil fumarato
sistemarentzat. Elikaduraren konposizioa %57 denean, kopolimeroaren
konposizioa berdin-berdina da, eta kopolimerizazio azeotropikoa dugu.
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14.4 Irudia
Estireno-2,biniltiofeno
kopolimeroaren konposizio-banaketa konbertsioa % 100 denean,
eta elikaduraren konposizio ezberdinentzat.
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14.5 Irudia
Estireno/dietil fumarato
kopolimeroaren konposizio-banaketa konbertsioa % 100 denean,
eta elikaduraren konposizio ezberdinentzat.

15. GAIA
KOPOLIMERIZAZIOA (III)

15.1. Erreaktibitate-erlazioak (r). Lorpen esperimentala
15.2. Erreaktibitatea eta egitura. Kontutan hartu
beharreko faktoreak

15. KOPOLIMERIZAZIOA (III)
15.1. ERREAKTIBITATE-ERLAZIOAK (r).
LORPEN ESPERIMENTALA
Erreaktibitate-erlazioak, ri eta r2, lortzeko erabil daitezkeen bide
esperimental guztiek kopolimeroaren konposizioa, zenbait elikadura-konposiziotatik abiatuz, lortzea suposatzen dute. Horrela, F 1 eta fi
lortu ondoren konposizio-ekuazioa aplikatzeko.
Kopolimeroaren analisia aurrera eramateko zenbait teknika erabil
daitezke: Oinarrizko analisia, erradioisotopoen bidez markatu, eta
espektroskopia: IG, UM, EMN.
Sarrien egiten den datuen analisiak konposizio-ekuazioa kontutan hartzen du modu honetara idatzita:
fi (1 - 2 Fi)

[(Fi - 1)1

r
[15.1]
F (1 - fi ) = r2 + F i (1 Lehen atalaren irudikapen grafikoa eginez r i -aren koefizientearen
aurrean zuzen bat lortzen da. Honen maldatik r i kalkulatzen den bitartean ordenatutik r2 lortuko da.
[15.1] ekuazioa erabili ahal izan dadin, bai F i bai
gorago ere
esan den bezala, konbertsio aski baxuetan lortu behar dira, bestela ezin
da suposatu fl hasierako konposizioa dela eta.
Ikus 15.I. taulan bide hau segituz lortutako datuak.
Begiak datuotatik kentzeke goazen ikustera orain monomeroen
eta erradikalen egiturek balore horietan izan dezaketen eragina.
15.2. ERREAKTIBITATEA ETA EGITURA. KONTUTAN
HARTU BEHARREKO FAKTOREAK
Monomero baten erreaktibitatea erradikal batekiko bien menpe
egongo da beti. Monomero bati dagokion erradikalarekiko erreaktibitate erlatiboa, monomeroen erreaktibitate-erlazioen datuetatik lor daiteke.
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Monomeroen erreaktibitatea aztertzea erreaktibitate-erlazioaren
inbertsoa, l/r hain zuzen, ikertuz buru daiteke. Inbertso honek, 1/ri
adibidez, abiadura-erlazio bat ematen du, erradikal batek beste monomero batekin duen abiadura, zati erradikal berak dagokion monomeroarekin duen abiadura:
K
1
12
[15.2]

15.1. TAULA

Monomeroen erreaktibitate-erlazioak
erradikal-kopolimerizazioan

M1

r

i

M2

r2

T
(°C)

Azido alcrilikoa

1.15
0.25±0.02
2

Akrilonitriloa
Estirenoa
Binil azetatoa

0.35
0.15±0.01
0.1

50
60
70

Akrilonitriloa

0.35
0.02
0.14±0.04
0.7±0.2
0.02±0.02
1.5±0.1 0.150±0.080
0.61±0.04
0.04±0.04
4.2
2.7±0.7
0.91±0.10
0.113±0.0002

Azido akrilikoa
Buta-1,3-dienoa
t-Butilbinil eterra
Biniletil eterra
Isobutilenoa
Metil akrilatoa
Metil metakrilatoa
Binilmetil zetona
Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa
Biniliden kloruroa
2-Binilpiridina

1.15
0.3
0.0032±0.0002
0.03±0.02
1.8±0.2
0.84±0.05
1.224±0.100
1.78±0.22
0.40±0.05
0.05
0.004±0.03
0.37±0.10
0.47±0.03

50
40
60
80
50
50
80
60
60
50
60
60
60

Alil azetatoa

0
0.00
0.7

Metil metalcrilatoa
Estirenoa
Binil azetatoa

23
90±10
1.0

60
60
60

Buta-1,3-dienoa

0.3
0.75±0.05
1.35±0.12
8.8

Akrilonitriloa
Metil metrakrilatoa
Estirenoa
Binil kloruroa

0.2
0.25±0.03
0.58±0.15
0.035

40
90
50
50
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15.1. TAULA (Jarraipena)

M1

r

i

M2

r2

T
(°C)

Dietil fumaratoa

0
0.070±0.007
0.414±0.003
0.12±0.01

Akrilonitriloa
Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa

8
0.30±0.02
0.011±0.001
0.47±0.05

60
60
60
60

Dietil maleatoa

0
0
0.0±0.1
0.043±0.005
0.009±0.003

Akrilonitriloa
Metil metakrilatoa
Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa

12
20
5±1.5
0.17±0.01
0.77±0.03

60
60
70
60
60

Fumaronitriloa

0.01±0.01
0.01±0.01
0.0

Metil metakrilatoa
Estirenoa
Binil azetatoa

3.5±0.5
0.23±0.01
0.14

79
60
-

Anhidrido
maleikoa

0.046±0.0052
0.002
0.02
0.015
0.003
0.008

Binildodezil eterra
Metil akrilatoa
Metil metrakrilatoa
Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa

-0.046±0.054
2.8±0.05
6.7±0.2
0.040
0.055±0.015
0.296±0.07

50
75
75
50
75
75

Azido metakrilikoa

0.526
0.7±0.05
20
0.58±0.05

Butadienoa
Estirenoa
Binil azetatoa
2-Binilpiridina

0.201
0.15±0.1
0.01
1.55±0.10

50
60
70
70

Metil akrilatoa

0.05±0.05
0.67±0.1
0.05±0.02
3.3
0.504
0.15±0.05
9
4
0.20±0.09

Akrilamida
Alcrilonitriloa
Buta-1,3-dienoa
Biniletil eterra
Metil metakrilatoa
Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa
2-Binilpiridina

1.30±0.05
1.26±0.1
0.76±0.04
0
1.96
0.7±0.1
0.1
0.06
2.03±0.49

60
60
5
60
130
60
60
45
60
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ri

M2

r2

T
(°C)

0.46±0.026
20±3
10
2.53±0.01

Estirenoa
Binil azetatoa
Binil kloruroa
Biniliden kloruroa

0.52±0.026
0.015±0.015
0.1
0.24±0.03

60
60
68
60

3t -Metilestirenoa 0.1±0.02
0.010±0.01
0.038±0.003
0.14±0.01
0.38

Akrilonitriloa
Buta-1,3-dienoa
Anhidrido maleikoa
Metil metakrilatoa
Estirenoa

0.06±0.02
1.6±0.5
0.08±0.03
0.50±0.03
2.3

7
12.8
60
60
-

Binilmetil zetona 0.35±0.02
7.00
8.3
1.8

Estirenoa
Binil azetatoa
Binil Idomroa
Biniliden Idoruroa

0.29±0.04
0.05
0.10
0.55

60
70
70
70

M1
Metil metakrilatoa

Estilbenoa

0.03±0.03
0

Anhidrido maleikoa
Estirenoa

0.03±0.03
11.2±1.2

60
60

Estirenoa

80±40
1.38±0.54
55±10
17±3
1.85±0.05
0.55

Biniletil eterra
Isoprenoa
Binil azetatoa
Binil kloruioa
Biniliden ldoruma
2-Binilpiridina

0
2.05±0.45
0.01±0.01
0.02
0.085±0.010
1.14

80
50
60
60
60
60

Tetrafluoro-etilenoa

1.0
0.85
< 0.3

Klorotrifluoroetilenoa
Etilenoa
Isobutilenoa

1.0
0.15
0.0

80
-

3.0±0.1
0.23±0.02
0.1

Biniletil eterra
Bintl kloruroa
Biniliden kloruroa

0
1.68±0.08
6

60
60
68

Binil azetatoa

60
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15.11. taulan 15.1. taulatik lortutako 1/r balioak ikus daitezke.
15.11. TAULA

Zenbait monomeroren erreaktibitate erlatiboak (11r)
zenbait erradikalekin.
Monomero
utadienoa
stirenoa
etil metakrilatoa
inil metil zetona
krilonitriloa
etil akrilatoa
iniliden kloruroa
inil kloruroa
inil azetatoa

Binil
Metil AkriloMetil
Butadienoa Estirenoa Binil
azetatoa kloruroa metakri- akrilatoa nitriloa
latoa
1.7
0.4
1.3
3.3
1.3
0.11

1.9
3.4
2.5
1.4
5.4
0.059
0.019

100
67
20
20
10
10
4.4

29
50
10
10
25
17

0.59

4
2.2

0.82
0.52
0.39
0.10
0.050

20
6.7
2

50
25
6.7
1.7

1.2

0.25
0.11

0.67
1.1
0.37
0.24

Zutabeek monomero ezberdinen erreaktibitatea ematen dute erradikal jakin batekiko. Taulok eskutartean edukita, erreakzio-ahalmena
nola aldatzen den egitura kimikoarekin ikusiko dugu.
a) Erresonantziaren eragina
15.11. taulan dauden monomeroak erreaktibitatearen arabera
ordenatu dira, erreaktibitatea txikiagoa egiten dela goitik behera.
Ordena, ikusten den bezala, antzerakoa da zutabe guztietan. Erregela
betetzen ez dutenak beste arrazoi batengatik da, bikoteok txandakazko
kopolimeroak emateko joera dutela hain zuzen (hau aurrerago ikusiko
dugu). Taularen arabera, ordezkatzaileek ordena honetan:
- 0 , - CH= CH 2> - C N > - C - R > - COOR , - COOH >
11

0
O
- Cl > - 0 - C - R, - R, - OR , - H
handiagoa egiten dute monomeroaren erreaktibitatea. Eta arrazoia
hauxe da: Zenbat eta egonkorragoa izan monomerotik sortzen den
erradikala hainbat eta erreaktiboa izango da monomero hori.
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Horrela lotura ez-asetuek errazago egonkortzen dituzte erradikalak erresonantziaz, elektroiak oso eraginkorrak baitira elektroiak
deslekutzeko momentuan.
Halogenoak, azetoxi edo eter ordezkatzaileak, berriz, ez dira
hain eraginkorrak. Eraginkortasuna, monomero batentzat, 50-200 aldiz
txikiagoa edo handiagoa izan daiteke duen ordezkatzailearen arabera.
Zenbat eta erreaktiboagoa izan erradikala, bestalde, txikiagoa
izango da muturretako erreaktibitateen tartea. Baina, zein da erradikalen
erreaktibitatea.
Erradikalen erreaktibitateen ordena delakoa homopolimerizazioaren propagazio-konstanteaz, K i 1 , biderkatuz lor daiteke. Ikus
15.III. taulan horrela kalkulatutako K 12-aren balioak.

15.111. TAULA

Abiadura-konstanteak erradikaUmonomero erreakzioetan.
Erradikal polimerikoa

8
0

Monomeroa (Mi)

z
rN

0:1

Butadienoa
Estirenoa
Metil metakrilatoa
Akrilonitriloa
Metil akrilatoa
Binil kloruroa
Binil azetatoa

100
40
130
330
130
11

246
2.820
145
1.550
276
705
435
578
203
367
71
8,7
35
2,9

98.000
49.000
13.000
1.960
1.310
720
230

41.000
14.000
4.180
2.510
2.090
590
230

230.000
154.000
46.000
23.000
10.100
2.300

357.000
615.000
123.000
178.000
209.000
12.300
7.760

Eta konpara ditzagun orain monomero batek zenbait erradikalekin erreakzionatzerakoan ematen dituen balioak. Hauek erradikalen
erreaktibitateen ideia emango digute.
Horrela, esatekoa da butadienoaren eta estirenoaren erradikalek
ageri duten egonkortasuna (erreaktibitate txikia), dagozkien monomeroek azaltzen duten egonkortasun txikiaren aurrean.
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b) Efektu esterikoak
Monomero + erradikal prozesuaren abiadurak badu zer ikusirik
gainera eragozpen esterikoekin. Hau ikusteko asmoz, 15.IV. taulan
eragozpen esteriko ezberdinak dituzten zenbait kloroetilenoren K12
balioak ematen dira, erradikal moduan binil azetatoa, estirenoa eta
akrilonitriloa ditugunean.
15.IV. TAULA
Abiadura-konstanteak, K12, erradikal/monomero
erreakzioetan.
Monomeroa
Binil kloruroa
Biniliden kloruroa
cis-1,2-dildoroetilenoa
trans-1,2-dikloroetilenoa
Trlidoroetilenoa
Tetraldoroetilenoa

Errádikala
Binil azetatoa Estirenoa Akrilonitriloa
10100
23000
370
2300
3400
460

8,7
78
0,60
3,9
8,6

0,7

720
2200
29
4,1

Bigarren ordezkatzaile bat sartzerakoan eragina erreaktibitatea
batzearena da, ordezkatzaile hori 1 edo ot posizioan sartzen bada: Ikus
binil eta biniliden kloruroetan dagoen diferentzia. Ordezkatzailea,
ostera, 2 edo (3 posizioan sartzen bada erreaktibitatea txikiagoa egiten
da eragozpen esterikoagatik: Ikus Binil kloruro eta 1,2 dikloroetilenoen
artean dagoen erreaktibitatearen beherakada. cis eta trans isomeroak
konparatuz, trans isomeroa sei bat aldiz errreaktiboagoa da. Beste zenbait isomerotan antzera gertatzen da. cis isomeroa ez-egonkorragoa
izanik, bere erradikala ere ez-egonkorragoa da, isomero honek erresonantziaz egonkortzeko duen zailtasunagatik, seguru asko hau, oso zaila
egiten zaiolako isomero honi egitura laua hartzea. Jakina denez erresonantzia izan dadin egitura laua behar da.
Trikloroetileno eta tetrakloroetilenoaren kasuetan 1 eta 2 ordezkatzeak daudenez konpetentzia sortzen da. Horrela, trikloroetilenoa
erreaktiboagoa da 1,2 dikloroetilenoa baino, baina ez da biniliden
kloruroa baino erreaktiboagoa.
Tetrakloroetilenoa, berriz, egonkorragoa da trikloroa baino.
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c) Efektu polarrak edo txandakazkoak
Erresonantzia-efektuaz hitzegiterakoan esaten genuen, gainetik
bazen ere, 15.11. eta tauletako ordena ez zela zehatz-zehatza,
monomero bat zein erradikalekin konparatzen zenaren arabera, eta
txandakazko efektua zegoela esaten genuen. Erradikal baten erreaktibitate-ordena ez zen zehatza berarekin elkartzen genuen monomeroaren
arabera.
15.V. TAULA
ri r2 balioak zenbait monomero-bikoterentzat.
Butadienoa (-1,05)
0,98 Estirenoa (-0,80)
0,55 Binil azetatoa (-0,22)
Binil kloruroa (0,20)
0,31 0,34 0,39
Metil
0,19 0,24 0,30
netakrilatoa (0,40)
,0
Biniliden
<0,1 0,16 0,6
),96
),61
kloruroa (0,36)
Metilbinil
0,1
0,35
0,99 zetona (0,68)
0,83
0,000E 0,016 0,21
0,11 0,18 0,34 1,1 Akrilonitriloa (1,20)
Dietil
0,021 0,0049 0,056
fumaratoa (1,25)
0,56
Anhidrido
maleikoa
(2,25)
0,006 0,00017 0,0024 0,11

Horrela bada, zenbait monomero-bikotetan balio handiagoak ditugu, polimero-erradikal elkarrekintzaren bat dagoelako seguru asko.
Efektu hau orokorra da erradikal-kopolimerizazioan eta zenbait monomero-bikotek txandakazkorako joera dutelako gertatzen da. Honekin
lotuz, rir2 biderkadurak ematen zuen monomero-bikote batek txandakazkorako edo zorizkorako joera eduki, eta, horrela, r i r2 = 1 zenean
zorizko kopolimeroa izango genuen eta r ir2 = 0 txandakazkoa. Biderkadura honek, beraz, bikotearen txandakazkorako joera ematen digu.
15.V. taulan biderkadura hau kontutan izanda monomeroen
ordenamendua ematen da. Taula horretan, monomeroak elkarrengandik
zenbat eta urrutiago egon (r ir2 txikiagoa noski) hainbat handiago
izango da bikotearen txandarako joera.
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Txandarako joera honek badu zer ikusirik, zalantzarik gabe, monomeroen lotura bikoitzaren polaritatearekin, hartutako ordenak zer
ikusi handia baitu loturaren polaritatearekin.
Elektroiak kanpora botatzen dituzten ordezkatzaileak dituzten
monomeroak taularen goiko aldean daude eta ezker aldean; elektroiak
erakartzen dituztenak, ordea, behe aldean eta eskumatan.
Biderkadura, r ir2 delakoa, txikiagoa egiten da monomeroak
elkarrengandik urrutiago egoterakoan.
Hauxe izan daiteke ondorio inportantea: Txandarako joera handiagoa egiten da polaritate-tartea handiagoa egiterakoan. Efektu honen
agerraldirik nabariena kopolimerizatu bai, baina ezin homopolimeriza
dezaketen monomeroen kasua dugu. Ez anhidrido maleikoak ez dietil
fumoratoak polimerizatzen dute, baina txandakazko kopolimeroak
eman ditzakete elektroi-emaileak (estirenoa eta binil eterrak) diren monomeroekin.
Ez da efektu polarra txanda baldintzatzen duen bakarra, eta adibidez, binil azetatoak txandarako joera txikiagoa dauka alcrilonitriloarekin estirenoarekin baino, eta joera handiagoa, berriz, dietil fumaratoarekin. Kasu honetan, efektu esterikoak izango dira polaritate/txanda
korrelazioa hondatzen dutenak.

16. GAIA
POLIMERIZAZIO IONIKOA (I)

16.1. Erradikal eta ioi-polimerizazioen arteko
konparazioa
16.2. Polimerizazio kationikoa

16. POLIMERIZAZIO IONIKOA (I)
Sarrerako ikasgaietan ikusi genuen bezala; polimerizazio ionikoa, hasierako etapan monomeroak espezie aktibo moduan ioiak ematen dituenean gertatzen da. Ondorengo etapetan ere, propagazioan barne, sortzen arituko diren espezie polimerizatzaileak ioiak, zein anioiak
zein katioiak, izango dira. Katalisat7aile batek monomero baten gainean
eragiterakoan sortzen dira ioiak, monomeroak, ordezkatzaileen arabera,
lotura bikoitz polarrak baditu. Ikus aurreko ikasgaiak hau zabaldu nahi
bada.
16.1. ERRADIKAL ETA IOI-POLIMERIZAZIOEN
ARTEKO KONPARAZIOA

a) Bere momentuan (ikus 4. ikasgaiko taula) adierazten genuen
bezala monomero guztiek ia polimeriza dezakete erradikal-bidea segituz, ioi-polimerizazioa oso selektiboa den bitartean, zeren monomero
batzuk kationikoki polimerizatuko baitute eta beste batzuk anionikoki.
Horrela polimerizazio kationikoa izango dugu, monomeroaren ordezkat7aileek elektroiak emateko ahalmena dutenean. Adibidez:
RO - ;

-

- CH = CH 2H - R'

alkoxidoa

feniloa

biniloa

1,1 -dialkiloa

Anioi-polimerizazioa, ostera, ordezkatzaileek elektroiak erakarri
egiten dituztenean jazoko da:
O
- CN
Nitriloa

-C
C
\

OH
karboxiloa

; - f6 ;

CH2 = CH -

feniloa

biniloa

Anioi eta katioi-polimerizazioak industriaren aldetik oso mugatuta daude erradikal-polimerizazioen aurrean eta aurrerago ikusiko ditugun koordinazio-polimerizazio deritzen erreakzioen aurrean.
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b) Ioi-polimerizazioak ez dira oraindik ere ondo ulertzen edo ez
dira behinik behin erradikal-polimerizaizoak bezainbeste ikertu. Ikerketa txikiagoa izan da polimerizazio hauek duten zailtasun esperimentalagatik eta, batez ere, datu fidagarriak eta erreproduzibleak lortzeko dagoen nekeztasunagatik, zeren, beste gauza batzuren artean, ioi-polime-

rizazioak abiadura haunditan gertatzen baitira, eta oso sentikorrak dira
beste edozein materialen oso kontzentrazio txikiak daudenean: Kokatalisatzaileak, ezpurutasunak...
c) Bi ioi-polimerizazioetan ioiak eratu beharra dago molekula
neutroetatik abiatuz, eta, ioiak oso ezegonkorrak (oso erreaktiboak)
izanik, oso azkar polimerizatuko dutela pentsa daitekeenaren aurka,
ioiak gehienetan edo ez dira formatzen edo bat batean ezabatzen dira.
Oso egonkorrak diren ioiek bakarrik izango dute aukera, bizitza-denbora altu samarra dutela, polimerizazioari ekiteko. Egonkortasuna
jeneralean solbatazioz gertatuko da aurkako zeinua duten ioiekin.
Polaritate altuko disolbatzaileak, pentsa dezake batek hasiera
batean, egokienak izango dira ioiak solbatatzeko, ura eta alkoholak
adibidez. Baina jeneralean disolbatzaile hauek katalisatzaileekin erreakzionatzen dute hauek ezabatuz, edo bestela, azetonek egiten duten
bezala, konplexu egonkorrak ematen dituzte katalisatzaileekin, hauen
funtzionamenduari ekidinez kasu honetan ere. Polimerizazioak burutzen diren ohizko tenperaturetan gainera, 100°C inguru, disolbatzaile
hauek ez dira oso isurkorrak eta kaltegarriak dira, beraz, polimerizazio-prozesuetarako.
Honelako polimerizazioak jeneralean metil klorurotan, dikloroetilenotan, pentano, nitrobentzenotan, etab. burutzen dira.
Ingurune hauetan, oso polaritate baxukoak, ioiak ez daude
zeharo aldenduta, konstante dielektriko altuko disolbatzaileetan, uretan
adibidez, egongo liratekeen bezala, eta guztiz elkarrekin ere ez, binaka
baizik ioi-pareak eratuz.
Mutur kationikoa eta hazten ari den katea batek, beraz, beti izango du aldamenean bere kontraioia (gegen ion) bizi den artean. Ioiaren
eta kontraioiaren artean dagoen distantzia ingurunearen solbatazio-indarrak baldintzatuko du.
d) Ioi-polimerizazioek hasteko eta amaitzeko modu asko dute,
eta, erradikal-polimerizazioetan ez bezala, bukatzea inoiz ez da erreakzio bimolekularra izaten hazten ari diren bi kateen artean, zeren
ioi-polimerizazioan katea biek karga berdina baitute. Bukatzeak jeneralean erreakzio monomolekularra suposatzen du, edo transferentziazkoa
nahiz monomeroari nahiz disolbatzaileari.
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16.2. POLIMERIZAZIO KATIONIKOA

a) Hastea
Zenbait katalisatzaile erabil daitezke elektroiei bultz egiten dieten
ordezkatzaileak dituzten monomero binilikoen polimerizazio kationikoari hasiera emateko. Hona hemen
1.- Azido protonikoak.
Konposatu hauek protoiak ematen dizkiote olefinaren alderdi
positiboari. Azidoaren indarraren arabera espezie protonizatuen kontzentrazioa handiago ala txikiagoa izango da, eta metodoa egokia ala
ezegokia izango da horren arabera

H A + I\ C = CH -->
2
12)/

\_ ,+C - CH (A ) 3
R,

Eta anioiak ere ez du oso nukleozalea izan behar, bestela:
R

R

A

\ /
c
—>
//
\
CH
R'
3
Bigarren erreakzioak murriztu egiten du azido sendo askoren
erabilpena. Horrela, azido halogenatu gehienak (HC1, HBr, etab.) kendu egiten dira katioi-polimerizazioetan, ematen dituzten haluroak (C1-,
Br- ...) oso nukleofilikoak direlako. Zenbait azido sendo, ordea,
HC1O4, H3PO4, H2SO4 adibidez, asko erabiltzen dira honelako polimerizazioetan. Azidook, batzutan, material inerteek eutsita erabiltzen
dira.
\+C - CH (A- )
3
R
'

Polimerizazio honetan lortutako produktuen pisu molekularrak
gutxitan dira mila batzu baino alluagoak. Produktuok lubrifikatzaile,
gasolina moduan erabil daitezke.
2.- Lewis azidoak.
Pisu molekular altuko produktuak lortzeko, tenperatura baxuetan, katalisatzaile Lewis azidoak erabili ohi dira; Friedel-Crafts motakoak: Al C1 3 , BF 3, Sn C14 , Zn C1 2, Ti Br4 eta beste.
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Horrela, katalisatzaile Al C1 3-a erabiliz, -100°C-tan eta disolba
tzaile kloratuctan, poliisobutilenoak miloitako pisu molekularra lor
dezake.
Friedel-Crafts katalisatzaileek kokatalisatzaile-trazak behar dituzte beti. Ura izan daiteke kokatalisatzailea, azido organikoak, etab. Eta
horrela, adibide gisa, isobutilenoak ez du BF3 sikuarekin erreakzionatzen, baina ur-trazak nahikoa dira polimerizazioa has dadin. Kokatalizatzaileak, antza, BF3-arekin erreakzionatzen du katalisatzaile-kokatalizatzaile konplexua emanez. Ondoren olefinari erasoko dio:
BF + H n
0 ---n
3

2

Ht (BF OH)
3

(CH3)3 - C+ (BF 3 OH)

(BF3 OH) -+ (CH 3 ) 2C =

Katalisatzaile-kokatalisatzaile baten ahalmena protoiak emateko
duen ahalmenean egongo da. Eta horrela isobutilenoaren polimerizazioa Sn 04-arekin azkarragoa egiten da ordena honetan
azido azetikoa > nitroetanoa > fenola > ura
eta etanolarekin, azkenez, ez da polimerizaziorik izango. Polimerizazio
gehienek, gainera, abiadura maximo bat ageri dute katalisatzaile/kokatalizatzaile erlazio batentzat, 16-1 irudian ikusten den bezala

16.1 Irudia
[112 0]-aren eragina
estirenoaren polimerizazioan Cl4C-tan,
eta 25 °C-tan katalizatzailearen kontzentrazioa [SnC14] =
= 00,8 M denean (o)
edo [SnC141 = 0,12 M
denean (o).

E 6

2

110

20

30

40

[H20] x 10 4 mo1/1
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3.- Beste zenbait katalisatzaile.
Alkil halogenuro batek Friedel-Crafts katalisatzaile batekin karbonioa sor dezake:
R C1 + Sn C14—>

R+(SnC15)-

Karbonio hau gai izango da katioi-polimerizazioari hasiera emateko.
b) Hedatzea
Haste-etapan sortutako ioi-pare hastarazlea, karbonio batez eta
kontraioi batez osotua, gai da monomero-molekula gehiagori eransteko:
CH
CH
CH
3
3
+3
H-C H 2- C (B F3 OH )+( CH 3)2C= C H 2 _ 1,11 -CH 2-C -CH 2- C +(BF 30 H)-

1
I
CH CH3
3

I
I
I
I
CH3

eta segituz:
CH CH

CH

3
CH 2- C (B F 3OH) - +(CH 3)2C= CH 2

1

CH CH3
3

I3 1 3
I I
CH3

H2-C-C H 2-C(BF 3OH )-

Monomeroa karbonioaren eta kontraioiaren artean sartzen dela
esan daiteke.
Propagatze-etapa zenbait kasutan nahaspilotsuagoa egin daiteke, karbonioaren barruan ordenamendu intramolekularrak izan daitezkeelako, edo hidruro ioi baten (1-1-) edo karboanioi baten (R -) saltuek
eraginda. Ordenamendu hauek gertatu egingo dira ala ez, karbonioaren
eta karbonio ordenatuaren egonkortasunaren arabera, eta propagatze eta
ordenatze-abiadura ezberdinen arabera. Gehienetan ez da erreordenamendurik izaten.
c) Bukatzea
Katioi-polimerizazioan bukatze-mota asko izan daiteke, eta
horietariko bat katen transferentzia monomeroari dugu. Honek
katalisatzaile kokatalisatzaile sistemaren transferentzia suposatzen
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du monomero-molekulari eta honek politnero-tnolekula e2asetu baten
eratzea dakar ondorio:
CH - C (CH ) (BF OH) - + CH = C (CH )
3 2

2

2

3

3 2

CH 3
+

CH2 - C = CH2

C (CH3 ) 2 (BF 3 0H) +

Kasu honetan, dena den, ez da hedatze-ahalmenik galtzen hasierako ioi-bikotea berriz ere sortu egiten baita. Modu honetara katea polimeriko diferente asko sor daiteke.
Monomeroari transferentzia hidruro ioi baten bidez (11 - ) ere
gerta daiteke, monomerotik kateara:
CH 3
I
CH 2- C (B F3 OH) + CH = C (CH ) --->
2

3 2

CH 3
CH3

,CH3

CH 2 - CH + CH 2 = C

\+

CH (B F OH)
2

CH3

3

Hemen ere mantendu egiten da transferentzia-ahalmena, eta bi
transferentzia-moetok bereiztezinak dira, batak ezasetasun finalak eratzen dituela ezik eta besteak ez.
Bukaera katalisatzaile kokatalisatzaile bikotea birsortuz gerta
daiteke. Honi berezko bukaera edo transferentzia kontraioiari esaten zaio:
CH
1 +3

+

CH 2- C [BF 3--> CH 2 - C=CH 2+ H [BF3
CH3

CH3

sistema birsortua edukita, arrazoi honengatik ez da katalisatzaile gehiago bota behar.
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Honekin amaitzeko konbinazioz ere amai daiteke hazten ari
den karbonioaren eta kontraioiaren artean. Horretarako kontraioiak oso
nukleozalea izan behar du. Horrela gertatzen da estirenoaren polimerizazioan trifluoroazetikoarekin:
Ijl
H
H
0
I
I + [ \\
C-CF
--n ---.CH -C-0-C-CF
--.- CH - C
2

i

d

0

-

2

1

3

0

Kontraioiaren zati batekin ere gerta daiteke konbinazioa:
CH3
CH
1

3

I
--CH C ' [BF OH] - --0•—• CH - C - OH + BF
2- ,
3
2 i
3
I
CH3CH
3
Bi kasuetan katalisatzaile kokatalisatzaile sistemaren kontzentrazioa
txikiagoa egiten da.
i _,.

i

i

I
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17. POLIMERIZAZIO IONIKOA (II)
17.1. POLIMERIZAZIO KATIONIKOA:
ESKEMA ZINETIKOA

Polimerizazio kationikoa gogoratuz, esan dezagun aldez aurretik
aldagai zinetikoak ezberdinak direla bukatze-zinetika zein den.
Lehen zati batetan bukatzea unimolekularra denean aztertuko
dugu, berezko edo berrordenaziozkoa ere esaten zaiona. Kasu honetan
honelaxe adieraz daitezke etapak:
Hastea.
Katalizatzailea + R H
11+ [Kat-R]

[Kat-R] K.

+M

H M+ [Kat-R] -

Hedatzea.
+
H M [Kat-R] + M

HM

n

n+1

[Kat-R] -

Bukatzea.
Berezkoa edo monomolekularra denean hauxe edukiko dugu:
H Mn M+ [Kat-R] -

Kt

>

Mn+i + H + [Kat-R] - edo

K ',
H Mn M+ [Kat-R] ---:—n H M n M Kat R

Abiadurarentzat espresio bat lortzeko erradikal-polimerizazioan
egin genuen antzera egingo dugu. Hona hemen etapa bakoitzaren
abiadura:
Ri = K Ki [C] [R H] [M]

[17.1]
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R = K [H M + (C Ry][1n41

[17.2]

Rt = Kt [H M 1- (C R) - ]

[17.3]

P

P

[HM+ (C R)-] hedatzen ari diren ioi guztien kontzentrazioa izanda.
Egoera estazionarioa onartuz propagatzen diharduten espezien
kontzentrazioarentzat, haste- eta bukatze-abiadurak berdinak izango
dira, eta:
K K . [C] [R H] [M]
i
[17.4]
[H M -F (CR) - ] –
Kt
Ordezkatuz Rp-aren ekuazioan:
K K . K [C] [R H] [M]

2

1 p

KP=

[17.5]

Kt

Bestalde, polimerizazio-maila, R P/R t definizioaren arabera
[17.2] eta [17.3] ekuazioetatik lortuko dugu:

TC n

[17.6]

=--

K

t
Esan dugu bukatzea transferentzia bat ere izan daitekeela. Transferentzia monomeroari dugunean:
K
m
ti
H M n M-- (C R) + M ......_.,
--n+1 + H 1‘4+ (C R)Egoera estazionarioa kontutan izanda hemen ere:
[H M + (CR)- ] =

K Ki [C] [R H]

[17.7]

Ktr.M

abiadura eta polimerizazio-maila honelaxe geratzen dira:

1

i

I
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K K i Kp [C] [R H] [M]
RP

[17.8]

KiLm

•
)( n —

—

Kti..m

1

[17.9]

Cm

CM , erradikal-polimerizazioan generabilen terminologia onartuz,
transferentzia-konstantea monomeroari da.
Hirugarren kasuan bukatzea transferentzia disolbatzaileari denean izango da, edo, orohar, transferentzia-aje.nte bati. Transferentzia-ajentea XA-z adierazten badugu:
HM M (CR) + X+ A

-

MA + XCR

Egoera estazionarioaren arabera:
K K . [C] [R H] [M]
[H

(CR)- ] _
K

tr.S

[17.10]

[S]

Eta abiadura eta polimerizazio-maila:
K K. K [C] [R H] [M]
R=

2

i p

K

P

K [S ]

tr .5

[S]
[M]

[17.12]
[S]] C [S]
tr .S
s
CS transferentzia-ajentearen konstantea izanik. Ikus [XA]-aren ordez,
laburtu asmoz, [S] idatzi dugula.
X

n=
-

P

K

Lorbide guztietan egoera estazionarioaren suposizioa egin dugu
H M+ (CR)- espeziearentzat, baina egoera estazionarioa ez da erraza
gerta dadin, polimerizazio kationiko askotan behinik behin, oso erreakzio azkarrak direlako. Poliisobutilenoaren kasuan, adibidez, polimerizazioa -100°C-tan eta A1 C1 3-arekin burutzen denean, konbertsio oso
-osoa lortzen da minututan.
Honetaz gain badago beste arazo bat: Ezin da esan polimerizazio
kationikoetan homogenotasuna erabatekoa denik, zeren sistema ba-
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rruan espezie polar samarrak daudelarik solbatazioak gertatuko dira,
solbatazioaren ondorioa espezieen banaketa guztiz zorizko ez izatea
delarik. Aurkeztu dugun eskema zinetikoan homogenotasun osoa
onartu dugu; heterogenotasunak egonik sistema barruan, gerta daiteke
eskema oso zehatza ez izatea.
17.2. ABIADURA-KONSTANTEEN DETERMINAZIO
ESPERIMENTALA

Erlazio hauen, K eta K , determinazio esperimentala
erraz egin daiteke pisu molekularretik abiatuz, honetatik beti lor baitaiteke 5Zn , espresio hauetatik = M/Mo; M polimeroaren pisu molekularra izanik eta Mo monomeroaren masa molekularra.
Eman dezagun bukatzeaiorago aipatutako hiru moduez gertatzen den kasurik orokorrena; Xn-aren inbertsoa [17.6], [17.9] eta
[17.12] ekuazioetatik lortuko da:
Kt
Kt.m
Ktr.s [S]
1
[17.13]
Kp [M]
TCri Kp [M]
KP

edo
1

Kt
n K p [M] + C m

+

Cs [S]
[M]

[17.14]

Esandako konstanteak [17.14] ekuaziotik atera daitezke tratamendu esperimental egoki baten bidez. Honelaxe ajenterik (S) ez
dagoenean 1/"Zn-aren irudikapenak 1/[M]-aren aurrean C M eta Kt/Kp
emango dizkigu ordenatuaren eta maldaren bidez.
— -aren irudikapenak
Transferentzia-ajentea dugunean, berria, 1/Xn
[S]/[M]-aren aurrean Cs emango digu maldaren bidez.
Kp eta Kt-aren balioak, bakoitza bere aldetik, hedatze-konstantea lortzea eskatzen du. Erradikal-polimerizazioan bezala esperientziak egoera estazionarioan burutu beharko dira.
Zenbait kasutan, berriz, Kp [17.2] ekuaziotik abiatuz lor daiteke, esperimentoetan baldintza hau betetzen dela suposatuz:
[H M+ (C R)-] = [C]
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hau da, katalisatzailearen efizientzia ioi-pareak emateko orduan erabatekoa dela, edo bestela, [H M+ (C R)-] esperimentallci lor daiteke, polimerizazio kationikoetan balio aski altua izaten baitu. Hau ez zen horrela
gertatzen erradikal-polimerizazioetan [R'] delakoarekin. Tekniko espektroskopilcoak dira erabilienetakoak [H M + (C R) - ] detenninatzeko, sarri karbonioa koloreduna izaten baita. Dena den metodo zuzena
ez ohi da oso zehatza beste espezieak ez baitira sarri ezagunak izaten,
eta hauek ere koloredunak izan daitezke.
17.3. ERRADIKAL ETA KATIOI-POLIMERIZAZIOEN
DATU ZINETIKOAK KONPARATZEN

Tauletan, 17.1 eta 17.11 tauletan hain zuen, zenbait erradikal-polimerizazioren eta katioi-polimerizazio baten datu zinetikoak ematen dira adibide argigarri.
17.1. TAULA
Estirenoaren polimerizazioaren datu zinetikoak
H2 SO4-arekin

Parametroak
[H 2 S0

4]

Balorea
– 10-3 M

KP

7,61/mol . s

K tr.m

1,2 x 10- 1 l/mol . s

K t (berezko bukaera)

4,9 x 10 -2 seg-1

K t (konbinazioa)

6,7 x 10 -3 seg -1

Taularen arabera, bai propagatze, bai bukatze-erreakzioak askoz
azkarragoak dira erradikal-polimerizazioan kationikoan baino, baina,
dena dela, fenomeno esperimentala da erreakzio kationikoalc askoz ere
azkarrago doazela erradikalak baino. Arrazoia ez da, beraz, konstante
hauen balore absolutuetan aurkitu behar, konstante hauen erlazioan
baizik, polimerizatze-abiadura
/Kt12-aren proportzionala baita erradikaletan eta KP/Kt (edo Kp/Ktr)-aren proportzionala kationikoetan.
Honela bada, poliestirenoaren kasuan, erradikal-polimerizazioan
Kp/Kt 1/2 = 10-L da eta kationikoan Kp/K t = 102 . Beraz, abiadura
10.000 aldiz handiagoa da bigarrenean lehenengoan baino.
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17.11. TAULA

Katen polimerizazio erradikalarioren zenbait
parametro zinetiko
Monomeroa

Kp . 10

Binil kloruroa
Binil azetatoa
Akrilonitriloa
Metil akrilatoa
Metil metakrilatoa
Estirenoa
1,3-Butadienoa

3

12,3
2,30
1,96
2,09
0,705
0,145
0,100

Ep

A p. 10

3,7
6,3
3,9
7,1
4,7
7,3
9,3

0,33
3,2
--10
0,087
0,45
12

Kt . 10

7

2300
2,9
78,2
0,95
2,55
2,9
---

Et
4,2
3,2
3,7
5,3
1,2
1,9
--

A t . 10

9

600
3,7
___
15
0,11
0,058
---

Polimerizazio kationikoa, gainera, beste alde batetatik ere erraztuta dago propagatzen diharduten espezieen kontzentrazioa askoz handiagoa delako (10- 3 mol/1 inguru) erradikalean baino (10- 8 mol/linguru). eta tauletan transferentzia - konstante tipikoak ematen dira.

17.111. TAULA
Transferentzia-konstanteak monomeroari estirenoaren
polimerizazio kationikoan
Katalizatzailea
SnC1 4
SnC1 4
Sn C1 4
Ti C1 4
Ti C14
Ti C14
Ti C14
Fe C13
BF3 (C2H 5)2 O

Disolbatzailea
OH

%30 C C1 4 .%70 ONO 2
C2H5Br
OH
%30 (CH2C1)2 .%70 OH

CH2C12
CH2C12
OH
OH

Tenp(°C) C M x 102
30
0
-63

1,88
0,51
0,02

30

2,0

30
-60
- 90
30
30

1,5
0,04
< 0,005
1,2
0,02
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17.IV. TAULA
Transferentzia-konstanteak ajenteari estirenoaren
polimerizazio kationikoan
Disolbat7ailea

Tenp(°C)

SnClA
H2SO4

OH
(CH2C1)2

30
25

SnC1 4

C6H12

Katalizatzailea

SnC1 4
SnC14
SnC14
SnC1 4
SnC1 4
SnC1 4
BF
SnC1 4
SnC1 4
H 2 SO4
CC1 3CO2 H

0

%30 C C1 4 .%70 0 NO2
C C14
C6H6
(C5 C1) 2
C6116
(CH2C1) 2
C6146
C 6H 6
C6 H6
(CH2C1)2

0
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25

TransferentziaC s x 10 2
ajentea
OH
i-C 3H7 O
i-C 3H 7 0
CH3 00
C C1 4
CH 30H
CH 30H
CH 3C0 2 H
CH 3C0 2H
CH 3C0 2 H
(CH 3C0) 20
CH3C0 2C 2H5
(C 2H 20
Bentzokinona

0,22
4,5
0,60
162
0,52
312
90
350
40
140
960
120
19
24

17.4. ERREAKZIO-INGURUNEAREN ERAGINA
KATIOI-POLIMERIZAZIOETAN

Orain arte nahikoa esan dugu bitarteko espezie aktiboak polimerizazio kationikoetan ez direla bakarrik karbonio libreak, ioi-pareak
baizik ioi biak elkarrengandik gertu. Propagatzen ari diren espezieentzat batek sekuentzia oso bat ikus dezake, ioi-pareak kobalenteki lotuta
egotetik guztiz libre egon bitarteraino:
BA
kobalentea

B1-(A)ioiak gertu
samar

g+ IIA
ioiak aldenduagoak
disolbatzaileak eraginda

B+ + Aioi askeak

Sekuentzia hau disolbatzaileak eraginda sortzen da eta hemendik, hain zuzen, erreakzio-inguruneak polimerizazio kationikoetan
duen garrantzia. Disolbatzailearen eta kontraioiaren izaerak zeharo alda
dezake polimerizazioaren bidea, konkretuagoa esanda, inguruneak propagatzen diharduen ioiaren eta kontraioiaren arteko elkarrekintza eta
beraien arteko distantzia aldatzen du. Biek aldatzen dute propagatze-abiadura, monomero baten sarketa ioiaren eta kontraioiaren arteko
erraztuta ala zailduta egon daiteke eta, bien artean izan daitekeen
elkarrekintzaren arabera.
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Kasu ideal batetan behatutako polimerizatze-abiadura, ioi-parearen polimerizatze-abiadura gehi ioi askeen polimerizatze-abiadura moduan adieraz daiteke. Ingurunearen eragina ikusteko Kp-aren gainean,
literaturan Kp-aren baloreak eman ohi dira monomero batentzat edo disolbatzaile diferenteetan edo kontraioi ezberdinetan. Kasu biak aztertuko ditugu.
a) Disolbat7ailearen eragina.
Disolbatzailearen eragina ikusteko 17.V. taulara jo daiteke. Bertan ikus daitekeenez, Rp-aren handitze nabarmenak, eta 5Cn -arenak ere
bai ondorioz, disolbatzailearen disolbatmile-ahalmena, solbatatze-ahalmena alegia, handiagoa eginez lor daitezke.
Konstante dielektriko baxuenetik altuenera joanaz propagatze-konstantea 10 5 aldiz handiagoa egiten da. Normalean konstante
dielektrikoa erabiltzen bada ere ingurunearen disolbatze-ahalmena neurtzeko, ez da, egia esanda, neurri kuantitatiboa, Kp-aren aldaketak
aktibazio-energiaren eta frekuentzia-faktorearen eskutik baitatoz.
17.V. TAULA
Disolbatzailearen eragina estirenoaren
polimerizazio kationikoan

Kte. dielektrikoa

K p 25°C-tan(1/mol . s)

CC14

2,3

0,0012

CC14 /(C H2 C1)2,40/60

5,16

0,40

CC14/(CH 2C1)2 ,20/80

7,0

3,2

(CH2C1)2

9,72

Disolbatzailea

17

Datuak: (15)
Katalisatzailea: H C104

b) Gegen-ioi edo kontraioiaren eragina.
Kontraioiak (ioi negatiboa) ere badu eragina katioi-polimerizazioan: Zenbat eta handiagoa eta zenbat eta urrunago egon ioitik, errazago agituko da erreakzioa. Eragina, gainera, txit handia izan daiteke.
Adibidez: Estirenoaren polimerizazioaren K p-a 0,003:koa da kontraioia
1- 3 denean; SnC13H2O delakoarekin, berriz, Kp-ak 0,42 balioa hartzen
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du, eta, bukatzeko, HC1O4-arekin 17,0.
Benetan frogatzeko ioi-pareak dituen bi ioien arteko hurbiltasunak baduela eragina, eremu elektriko ez oso handi batek R p-a handiagoa egiten duela ikusi da. Eremu elektrikoak aldendu egiten ditu
ioiak eta horregatik Rp ere handiagoa egiten da. Eremu elektrikoak ez
du oso handia izan behar, ioiak, orduan, guztiz libre geratzen baitira eta
ezabatzeko ahalmena ere handiagoa egiten da.

17.5. AKTIBAZIO-ENERGIAK
Katioi-polimerizazioak, erradikalarioak bezala, exotermikoak dira hauetan ere n lotura apurtzen da eta, eta a lotura bat eratu. Polimeri
zazio-beroa, monomeroak kationikoki edo erradikalki polimeriza badezake, antzerakoa da bide bietatik. [17.5] ekuazioan parte hartzen duten
konstanteak, eta polimerizazio-mailaren ekuazioa, [17.6] ekuazioa alegia, kontutan hartuz, aktibazio-energia hauek ditugu:
ER=

Ei + Ep - E t

E – = E p - Et
Xn

[17.15]
[17.16]

Ecaren ordez Etr ere jar daiteke bukatze-modua zein den.
Propagatzeak orohar ioi baten eranstea monomero bati suposatzen du polaritate baxuko ingurune batetan; aktibazio-energia, beraz, ez
da oso altua izaten. Kasu askotan E i eta Et handiagoak izan ohi dira Ep
baino. Azken emaitzaz hauxe har daiteke: ER-aren balorea -5 eta 10
Kcal/mol tartean dago; abiadura, ondorioz, txikiagoa egiten da tenperatura igotzerakoan. Monomero batentzat ER-aren baloreak positiboak eta
negatiboak eta dena izan daitezke 17.VI. taulan ikus daitekeen legez.
Hala ere aktibazio-energia hauen balio absolutua txikiagoa da
jeneralean erradikal-polimerizazioetan baino.
Polimerizazio-mailaren aktibazio-energia, Exn, negatiboa da beti, Et handiagoa baita E baino, zein nahi izan bukatze-modua. Polimerizatze-maila ere txMagoa egiten da tenperaturak goraka egiterakoan. E n-aren baloreak handiagoak dira bukatzea transferentziaz
jazotzen dthean berezkoa denean baino. Polimerizazio-tenperatura igo
ahala katea hiltzeko modua modu batetik bestera pasa daiteke. Trans-
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17.VI. TAULA
Abiaduraren aktibazio-energiak estirenoaren
katioi-polimerizazioan
Katalizatzailea

Disolbatzailea

ER (Kcal/mol)

(CH 2 C1) 2

-8,5

9SCH3

-1,5

CC1 3 COOH

C2HsBr

3,0

SnC1 4 -H 20

OH

5,5

TiC14 -H20
TiC1 4 -CH3COOH

CC13COOH

(CH 2 C1)2

8,0

CC13COOH

CH 3 NO2

14,0

ferentzia-moduaren aldaketa ere izan daiteke noizpait. 17.1 irudian,
log X dugu (1/T)-aren aurrean isobutilenoaren katioi-polimerizazioarendako.
Tenperatura batetan, -100°C-tan inguru, malda-aldaketa ikus
daiteke E5zn = -5,6 baliotik -0,70 baliora (kcal/mol-etan). Honen arrazoia bukatze-prozesuan aldaketa izan dela esan daiteke; -100°C-tik
behera monomeroari transferentzia eta tenperatura horretatik gora
disolbatzaileari transferentzia.
-30-50 -78 -100 -120

-146 °C

17.1 Irudia
dependentzia
tenperaturarekin isobutilenoaren katioi-polimerizazioan, AlC13-arekin hasia.

X n -aren

1
— x 103 / K-1
T

18. GAIA
POLIMERIZAZIO IONIKOA (III)

18.1. Polimerizazio anionikoa
18.2. Hastea, amida metalikoen bidez
18.3. Hastea elektroi-transferentziaren bidez
18.4. Hastea alkil metalen bidez
18.5. Hastea metal alkaliarren bidez

18. POLIMERIZAZIO IONIKOA (III)
18.1. POLIMERIZAZIO ANIONIKOA

Polimerizazio anionikoan erabili izan diren katalisatzaileen artean
mota asko dago, eta horien artean amida metalikoak, alkoxi taldeak,
alkil, aril taldeak, hidroxidoak eta zianuroak aipa daitezke. Denak dira,
jakina denez, Lewis baseak eta denak dira, ondorioz, elektroi emaileak
lotura bikoitzari.
Hastea, orohar, bi modutara gerta daitekeela onar daiteke:
Edo anioi bat, NH2 edo 12- adibidez, monomero bati eransten
zaio karbanioia emateko:
--I> B - CH2 - -

+ CH2 =
Y

Edo elektroi bat pasatzen da zuzen-zuzen lotura bikoitzera
anioi-erradikala emanaz:
x
CH2 = C + e

.CH2 - C

Hedatzeak, kasu bietan, monomeroak erantsiz segitzen du.
Anioi-polimerizazioak kationikoak zituen zenbait berezitasun berdin ditu, baina ezberdintasunak ere badauzkate.
Adibidez, gauza amankomuna zera da, propagatzen diharduten
espezieak ez direla ioi libreak, ioi-pareak baizik, ioi batez eta kontraioi
batez osatuak.
Anioi-polimerizazioak oso azkar gertatzen dira tenperatura baxuetan, baina ez dira, ordea, oso sentikorrak tenperatura-aldaketen aurrean.
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Horietariko polimerizazio askok ER-aren balio positiboak dituzte eta
horregatik bai giro-tenperaturan bai tenperatura altuagoetan ondo
funtzionatzen dute.

Bukatze-prozesuan zati positibo baten transferentzia, protoi
batena adibidez, izan ohi da edo disolbatzailetik edo beste edozein
transferentzia-ajentetik. Beste zenbait bukatze ere badaude eta batzutan
propagatzen ari diren espezieak ez dira hiltzen monomeroa ahitu arte.
Ikus dezagun orain zein haste-metodo ditugun anioi-polimerizazioan.
18.2. HASTEA, AMIDA METALIKOEN *BIDEZ

Anioi-polimeri7azioetan egindako lehen azterketa zehatza estirenoaren polimerizazioaz egin zen potasio amidarekin amoniako likidotan.
Polimerizazio ioniko gutxik onartzen dituzte prozesuan ioi libreak, ioi
pareen ordez; bada, aipatutakoa da ioi libreak onartzen dituen bakarrenetako bat. Arrazoia amoniako likidoaren konstante dielektriko altuan
eta solbatazio-ahalmenean aurkitu behar da. Polimerizazioa amoniakoaren irakite-tenperaturan (-33°C-tan) burutzen da. Amida, erantsitako
tasio puruarekin amoniakoak ematen duen erreakzio baten ondorio
sortzen da.
Honelaxe disoziatzen da amida:
KNH

+ H2 N :

2

eta ondoren monomeroari eraso:
Ki
N : + CH2 =
=C
H
1

H2 N - CH2 - C- :

Haste-abiadura, beraz:
Ri = Ki [H2 N : ] [M]
K. K [M] [K N H2]
edo:
[K+]

[18.1]

[18.2]

223

Ri hainbat handiagoa izango da zenbat eta txikiagoa izan potasio ioiaren,
[K+], kontzentrazioa.
Propagatzea, berriz, honelaxe:
K
H2 N - Mn M-[18.3]
H2 N +M
Eta abiadura, hauxe:
Rp = Kp [M - ][M]

[18.4]

[M-] propagatzen ari diren anioien kontzentrazioa izanik.
Bukatzea ez da gertatzen hidruro baten transferentziaz monomemeroari, ez baita esperimentalki asegabetasunik ikusten katea nagusian,
hidruro baten transferentzia gertatuko balitz izango genukeenaren
kontra. Propagatzen ari den anioia ere ez da konbinatzen ioiarekin,
hauek jeneralean ez baitira ingurunetik desagertzen. Bukatzeak, beraz,
disolbat7aileari transferentziaz gertatu behar:

H2N-(CH2-CH 0) n - CH2 - C - : + NH 3 —L5-00.

H2N-(CH2-CH (3).-CH2CH 20 + H2N :

edo laburrago:
H2 N-Mn M- + N H3

H2 N Mn M H + H2N-:

ioi hastarazlea bersortuz. Abiadura:
Rtr = K tis [M-] [N H3]

[18.5]

Hemendik, egoera estazionarioaren arabera Ri = Rtr, eta :
K Ki Kp [M]2 [K N H2]
Ktis [K1 [NH3]

[18.6]
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edo
2

R=

K i Kp [M] [11 2 N

Ktrs [NH3]

[18.7]

[K +] [H 2N ]
K—

[K N H]
2

baita.

Polimerizatze-mekanismo hau beste zenbait monomerotan ere
gertatzen dela ikusi izan da, hala nola„etil akrilatoa eta metakrilonitriloa.
Polimerizatze-baldintza normaletan potasio eta amida ioien kontzentrazioa berdina da, eta orduan:
R. = K. K 1/2 [M] [KNH2] 1/2[18.8]
K [KNH2] = [K+] 2 baita eta [K+] K 1/2 [KNH2]1(2
Ki K la K [M]2 [KNH2] 112
Beraz:

R

Ktrs [NH3]

Eta era berean, polimerizazio-maila hauxe izango da:
K [M]
[M]
=
—Xn
Ktr.: [NH3] Cs [NH3]
Cs = Ktr

[18.9]

[18.10]

transferentzia-konstantea amoniakoari izanik.

Ikus dezagun orain tenperaturaren eragina. Azken ekuaziotik
[18.10] ekuaziotik alegia, polimerizazio-mailaren aktibazio-energia hauxe dela atera daiteke:- E P -EtrEsperimentalki ikusi da estirenoaren kasuan balio hori -4 kcal/mol dela. Ondorioz Etr handiagoa da Ep baino
katioi-polimerizazioan ikusten zen antzera, eta Xn txikiagoa egiten da
tenperatura igotzerakoan.
ER-ari buruz, zein hauxe baita: ER = E i + Ep - Etr, bere balioa 9

kcal/mol da Ei-aren balio handiaren eraginez. Hemen beraz Rp
handiagoa egiten da tenperaturarekin batera. Normalean, amidaren
disoziazio-beroa, AHi delakoa, ER-aren barnean sartu behar da, baina
kasu hauetan ez da sartu AHi 0 baita gutxi gora behera.
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Esan amaitzeko, honelako sistema zinetiko batek ez duela
anioi-polimerizazio guztientzat balio, batzutan ez baita bukatzerik izaten
eta monomeroa bukatu denean ere oraindik anioiak geratzen direlako.
Hau esperimentalki frogatu da anioi koloredunekin. Polimero hauei
duten hondar-alclibitatearengatik, polimero biziak (living polymers) esaten zaie. Ondoren honelako polimerizazioak ematen dituzten haste-metodoak ikustera pasatuko dugu.
18.3. HASTEA ELEKTROI-TRANSFERENTZIAREN
BIDEZ

Szwarc eta laguntzaileak izan ziren lehenengoak erradikal-anioi
aromatikoen bidez hasitako zenbait polimerizazio interesgarri aztertu
zituztenak. Hastarazlea sodio naftalenoa edo sodio bifeniloa izan zen eta
hastea erreakzio honen arabera gertatzen da:

Na

Na +

elektroi-transferentzia gertatzen da, ikusten denez, sodio atomotik
naftalenora.
"Polimero bizi"en lehen aipamena estirenoaren polimerizazioan
egin zen, haste-prozesua sodio naftalenoarekin eragiten zenean disolbatzaile moduan tetrahidrofuranoa eta -78°C - 0°C-tan tartean.
Hastean sortzen den ioi-erradikala berdea da, eta hastearen bigarren erreakzioa elektroi baten transferentzia da estireno molekula aldera:
+
Na + Ql CH = CHi

.
_
era erresonante honekin batera: [0 - CH - CH2]
Zenbait polimerizaziotan, ioi-erradikala edo anionikoki edo
erradikalki heda daiteke, dituen bi zentru aktiboen eraginez, baina normalean ioi-erradikalak dimerizatu egiten dira erradikalak direla bide, forma dianionikoak emanaz:

226

2[0

- 2]
CH -

+
Na+Na : C - CH, CH 2

C:- Na

+

Dianioi hauek gorriak dira. Bai kolorearen bidez, bai spin
elektronikozko erresonantziaren bitartez froga daiteke dianioi hauek
badaudela. Polimerizazioalc bi muturretatik monomeroak erantsiz segituko du.
Elektroi-transferentziazko hasteak beste zenbait ioi-erradikalekin
ere frogatu da, eta aztertua izan ere bai.
Anioi-erradikaletan bezala, elektroi-transferentzia beste zenbait
kasutan ere ikusi izan da. Adibidez, zenbait metal alkaliar amoniako
likidotan erabiltzen denean, polimerizazioak bi bide segi ditzake eta
horietariko bat amida metalikoak aztertzerakoan ikusi dugu.
18.4. HASTEA ALKIL METALEN BIDEZ
Konposatu organometaliko asko erabil daiteke hastarazle moduan
anioi-polimerizazioetan, eta horietan erabilienak alkil metalak dira, butil
litio edo trifenilmetil sodioa adibidez. Lehenengoa industrialki eta dena
erabiltzen da kautxu sintetikoak polimerizatzeko. Polimerizazioa katalisatzailearen adizioarekin monomeroari hasten da:

y
+

C4 H9 + CH2 = CHy -41> C4 H9 - CH2 - C: (Li )

eta ondoren propagazioa:

+
C4 H9 - CH2 - C: - (Li ) + n CH2 = CHy
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y

I

+

- "*C4 H9 - (CH2 - CHy). - CH2 - C:- (Li )

Naftil sodioaren kasuan ez bezala, hazten ari den alderdi bakarra dago.
Erreakzio-mota hauetan, bestalde, ioi-parea dagoela frogatuta dago eta
unitate monomeriko berria anioiaren eta kontraioiaren artean sartuko da.
18.5. HASTEA METAL ALKALIARREN BIDEZ
Ikusi dugu ja elektroi-transferentziaz erradikal-ioi bikoteak
ematen dituzten zenbait erreakzio. Honelako erreakzioak ikusi izan dira
zenbait metal alkaliarrekin amoniako likidotan. Egia esan, potasio
amidekin gertatzen ziren erreakzioez ari gara, baina honetan zerbait
ezberdin gertatzen da itxura. Adibidez metakrilatoaren polimerizazioa
litioarekin amoniakotan askoz abiadura handiagotan gertatzen da litio
amida eratuko balitz baino. Ari garen kasuko mekanismoan elektroi
baten solbatazioa gertatzen dela dirudi:

Li + NH 3Li (NH3 ) + e- (NH3)
Ateratzen diren disoluzioak urdinak izan ohi dira. Elektroi solbatatua
monomerora pasatuko da ioi-erradikala emanaz:
e

(NH3 ) + CH2 =

(CH2 - CHy

CH2 - CHy) (NH3)

sodio naftalenoaren kasuan bezala dimerizazioa gertatuko da:
- CH2 - CH2 - .C11y

y

Hau gai da anionikoki propagatzeko, alde bietatik.
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Polimerizatze-abiadura
19.2. Erreakzio-ingurunearen eragina bukatze gabeko
polimerizazioetan
19.3. Polimerizazio-maila bukatze gabeko erreakzioetan
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19. POLIMERIZAZIO IONIKOA (IV)
19.1. BUKATZERIK GABEKO POLIMERIZAZIO
ANIONIKOA: POLIMERIZATZE-ABIADURA
Bukatzerik gabeko sistemetan erreakzio-abiadura propagatzeabiaduraren bidez adierazten da espresio honen arabera:
Rp = ICp [M1 [M]

[19.1]

[M1 propagatzen diharduten anioi guztien kontzentrazioa izanik. Kontzentrazio hauek espektroskopikoki determina daitezke transferentzia-ajente egokiak erabiliz. Honelako ajenterik ez dagoenean, [M1 katalizatzaile-kontzentrazioaren berdina izango da.
Dena den, polimerizazio anioniko gehienak hain dira azkarrak,
abiadurak (Rp hain zuzen) ezin baitira teknika normalak erabiliz,
dilatometria adibidez, lortu. Estirenoaren polimerizazioa, adibidez, butil
litioarekin tetrahidrofuranotan segundutan burutzen da. Honelako kasuetan zirkulazio geratuaren metodoa (Stopped-flow technique) erabili ohi da. Ikus ZINETIKA KIMIKOA I, Elhuyar Idmilca-taldea 18, 19
eta 20. orrialdeak. Monomero eta katalisatzaile-disoluzioak ontzi banatan sartu eta termostatizatu ondoren, bi xiringaren bidez nahastuko diren
nahaste-gelatxo batetara pasaraziko ditugu. Nahastea segundu-dezimatan edo gutxiago gertatuko da eta polimerizazioa nahaste-gelatxoaren
ondoren dagoen kapilarean jazoko da, zirkulazioa geratu eta gero. Kapilarea espektrofotometro baten barruan badago batek haste-abiadura propagatzen ari den karbonioaren absorbantzia neurtuz segi dezake, edo/eta
polimertizatze-abiadura monomeroaren galera neurtuz. Polimerizatze-abiadura neurtzeko aparatuari aldaketa txiki bat egin dakioke: Zirkulazioa geratu beharrean polimerizatzea geratzen da, erreakzio-nahastea
likido bukatzaile batetara pasa araziz. Erreakzio-denbora kasu hauetan
kapilarearen bolumena zati fluxu-abiadura izango da. Ideiaren bat izan
dezagun erreakzio-denboraz, hau 0,05/2 segundu tartean dagoela esango dugu. Teknika honekin bai konbertsioa, bai R p bai ICp lortu ahal
izango ditugu.
Gogora dezagun berriz, beharrezkoa izango baitugu, anioi-polimerizazioak askoz azkarrago gertatzen direla erradikal-polimerizazioak
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baino propagatzen ari diren anioien kontzentrazioa askoz handiagoa
delako erradikal-kontzentrazioa baino, 10 6 bat aldiz handiagoa alegia.
19.2. ERREAKZIO-INGURUNEAREN ERAGINA
BUKATZE GABEKO POLIMERIZAZIOETAN

Honelako polimerizazioetan, bai propagatze-konstantea, K p, bai
propagatze-abiadura, Rp, ikaragarri aldatzen dira erreakzio-ingurunearen arabera: Disolbatzailea eta kontraioia (gegen-ioia). Honela bada,
19.1. taulan disolbatzaileak estirenoaren polimerizazioan duen eragina
ikus daiteke, prozesua 25°C-tan gertatzen denean eta hastarazle naftil
dioa 3x10-3 M kontzentrazioan erabiltzen denean. Propagatze-konstantea, Kp, ehunmila aldiz handiagoa egiten da tetrahidrofuranotan eta 1,2
dimetoxietanotan bentzenoaren edo dioxanoaren aurrean. Abiadura askoz ere handiagoa da disolbatzaile polarragoetan. Konstante dielektrikoa, hau ere garbi eta argi geratzen da taulan, ez da disolbatzailearen
solbatatze-ahalmenaren neurri zehatza, tetrahidrofuranoa eta 1,2-dimetoxietanoa konparatuz ikus daitekeen bezala. Abiadura handiagoak
1,2-dimetoxietanotan, eter taldearen eraginez direla esan daiteke.
19.1. TAULA
Disolbatzailearen eragina estirenoaren
anioi-polimerizazioan

Disolbatzailea
Bentzenoa
Dioxanoa
Tetrahidrofuranoa
1,2-dimetoxietanoa

kte. dielektrikoa, e

K

2,2
2,2
7,6
5,5

2
5
550
3800

P

Solbatazioa beharrezkotzat jotzen da anioi-polimerizazioetan eta
horrelakorik ez dagoenean desbideraketak ikusten dira abiaduraren
espresio normaletan. Adibidez, metil metakrilatoaren polimerizazioan
butil litioarekin -60°C-tan eta toluenotan (honen konstante dielektriko
0 da, ez da, beraz, solbatatzeko gai) Rp -aren dependentzia-maila
[M]-arekiko bikoa da, batekoa izan beharrean. Arrazoia zera da, metalcrilatoalc berak betetzen duela solbatatze-beharra, toluenoak bete ezean.
Disolbatzailea dioxanoa izanda dependentzia batekoa da berriz ere.
Taulan ageri diren Kp-aren balioak lehen galderan azaldu den
metodoaren arabera kalkulatu dira eta gorago aipatu den bezala, kons-
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tante hori biren batura moduan idatz daiteke; edo, nahi bada eta
zehatzago, polimerizatze-abiadura bi abiaduraren batura izango da:
RP = RP± RPR ±- ioi-pareari dagokion abiadura izanik eta R anioi askeari
dagokiona.
+ [P-(C+)] [M] + Kp- [P-] [M]

Rp =

[19.2]

[P- (C+)] ioi-parearen kontzentrazioa delarik eta [P -] anioi librearen
kontzentrazioa. Bien artean oreka hau izanda:
K

(C+)

P- + C+

Beraz:
K–

[P-] [C+

]

[P(C+ )]
ba, jeneralean, [P-] =

[P-]2

[19.3]

[P(C+)]

da eta.

Azken bi ekuazioetatik:
RP
M

[P (C +)]

K 1/2 K- K +
P

[P + (C)]1r2

[19.4]

[19.1] ekuazioarekin konparatuz, [19.4] ekuazioaren eskuineko aldea
Kp izango da anioi askeen kontzentrazioa oso txikia bada, eta hauxe da,
alegia, kasurik normalena. Orduan [P -(C+)] katalisatzailearen kontzentrazioaren berdina izango da gutxi gora behera.
[19.1] eta [19.4] ekuazioak konparatuz eta Kp irudikatuz
[P-(C+)]1/2 delakoaren aurrean zuzena lortuko dugu. Irudikapenak,
jeneralean lineal-linealak dira eta ordenatutik ICp-± lortzeko moduan
egongo gara, eta maldatik Kla Kp-. 19.11. taulan estirenoaren polimerizazioarendako 25°C-tan tetrahidrofuranotan eta kontraioi diferenteentzat lortu diren zenbait balio ematen dira. K balioak konduktibitate-neurriak eginaz lortu ahal badira, hortik Kp- ere kalkulatu ahal izango
dugu.
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19.11. TAULA
Kontraioiaren efektua estirenoaren polimerizazioetan
Kontraioia

Ki;±

tetrahidrofuranotan
K 1/2 Kp
K.10 7

1(4- -aren balioak
iq,

dioxanotan

Li +

160

30,3

2,2

0,94

Na+

80

25,2

1,5

3,4

K+

60-80

18,0

0,8

Rb +

50-80

6,7

0,1

21,5

Cs +

22

3,0

0,02

24,5

6,5x1d

19,8

Tetrahidrofuranotan, hasteko, anioi askearen erreaktibitatea,
(Kp-), askoz handiagoa da ioi-pareena baino (Kp±), 102- 103 aldiz
handiagoa.
Disoziazio-konstantea (K) handiagoa egiten da zesiotik litioraino
kontraioiaren (Li +, Na+...) solbatazio-ahalmena handiagoa egin ahala.
Litio ioia (Li+) da gehien solbatatzen dena eta disoziazio-konstante
handiena duena. Ioi-pareen erreaktibitatea ere sentido horretan egiten da
handiagoa.
Ioi-pareen erreaktibitatea, taulan ikus daitekeenez, txikiagoa da
dioxanotan THF-tan baino eta hori dioxanoaren solbatatze-ahalmena
txikiagoa delako. Erreaktibitate-ordena, ostera, tetrahidrofuranoaren
kontrakoa da, eta hori horrela da dioxanoaren solbatatze-ahalmen txikiagatik, kontraioiaren solbatazioak ere, kasu honetan, garrantzi txikia
baitu. Erreaktibitate handiena duen ioi-parea ioien arteko indarra ahulena
duena da. Zenbat eta handiagoa izan kontraioia ahulago izango da ioikontraioi arteko indarra, eta errazago sartuko da monomeroa bi ioien
artean.
19.3. POLIMERIZAZIO-MAILA BUKATZE GABEKO
ERREAKZIOETAN

Bukatze gabeko polimerizazio baten polimerizazio-maila
monomero-kontzentrazioa zati amai-talde bizien kontzentrazioa da:
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E MI
n=
[M

[19.5]

Normalean katalisatzaile guztia amai-talde anioniko bizi bihurtzen

da eta orduan [19.5] ekuazioa:
2[M]
Xn = [c]

edo

[M]
5-(n =

[c]

[19 . 6]

[19.71

haste-moduaren arabera. Elektroi-transferentziazko erreakzioen bidez
hasitako polimerizazioetan [19.6] ekuazioa erabiliko da amai-polimero
molekula bat eratzeko bi molekula katalisatzailetatik abiatu behar delako.
Beste zenbait transferentziatan, butil litioz hasitakoetan adibidez, katalizatzaile-molekula bakoitzetik molekula bat polimero eratzen denez gero
[19.7] ekuazioa erabiliko da.
Bukatze gabeko polimerizazioek badute, zalantzarik gabe,
aplikazio inportante bat: Eratzen diren polimeroak monodispertsoak
(sakabanatugabeak) dira, hau da, amai-polimeroaren pisu molekularren
banatzea arrunt estua izango da; hastea oso azkarra denez, molekula
guztiak, denak batera, eta ia neurri berdinean hasiko dira hazten, cta
bukatzerik ez dagoenez molekula guztiak berdin haziko dira monomeroa
bukatu arte.
Esaten genuen gorago pisu molekularren banaketaren ondorio bat
batazbesteko pisu molekular diferenteak egotea da eta, horrela, bere
momentuan bi definitu genituen M n eta M. Polimeroa guztiz
monodispertsoa bada Mn = Mw izango da eta Mw/Mn = 1
Mw/Mn erlazioak sakabanatze-maila neurtzeko balio du. Anioi-

-polimerizazioetan normala da Mw/Nin erlazioa 1,06-1,12 tartean egotea
eta honek oso egokia egiten du polimerizazio-mota hau pisu molekular
ezaguneko polimero standardak lortzeko.
Aztertzen ari garen polimerizazioek ez dute bukatzerik, baina,
dena den, zikinkeri erreaktibatzaileek zeharo alda dezakete egoera.
Jeneralean, bada, neurriak hartu behar dira oxigenorik, CO 2-rik eta urik
egon ez dadin. Oxigenoa eta anhidrido karbonikoa hedatzen ari diren
ioiei atxiki dakizkieke peroxido edo karboxi ioi askoz egonkorragoak
katea zinetikoari amaiera emateko modukoak.
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Urak eta beste substantzia batzuk, azido karboxilikoek adibidez,
protoi-transferentziaz amaitzen dute erreakzioa. Kontzentrazio egokietan
badaude, beraz, substantziok lortuko diren polimeroen pisu molekularra
kontrolatzeko balioko dute.
Beste zenbait ajentek, etil alkoholak adibidez, H +-ak transferitzen dituzte baina hain astiro ez baitute polimero handiak eratzea galerazten, baina, bai katea zinetikoari amaiera eman; ez baitira orduan,
hondar-anioiak geratzen.
19.4. ELKARTZE-FENOMENOAK
Konposatu organolitikoen bidez eta disolbatzaile ez-polarretan
(bentzenotan, hexanotan edo toluenotan) hasitako polimerizazioek izaten
dituzte zenbait eragozpen, substantzia organolitikoek beti izaten baitituzte zenbait elkartze-mota. Fenomenoa, esan behar da, aski inportantea da
polimerizazioetan espezie ez-elkartuak direlako bakarrik aktiboak.
Efektuak oso ondo aztertuta daude, adibidez, butil litioaz hasitako estirenoaren polimerizazioetan. Bai haste-abiadura, bai propagatze-abiadura
aldatu egiten dira elkartze-fenomenoak direla eta. Butil litioaren kontzentrazio baxuetan (10 -4 M-etik behera adibidez) ez dago ia-ia ellcartzerik eta haste-abiadura eta propagatze-abiadura bat ordenakoak dira
butil litioaren kontzentrazioarekiko.
Hala ere, elkartze-fenomenoak igarri-igarrikoak dira butil litioaren kontzentrazio altuetan, eta orduan erreakzio-ordenak 1/2-koak eta
1/6-koak izan ohi dira haste-abiadurarentzat eta propagatze-abiadurarentzat monomero-kontzentrazioarekiko. Butil litioaren kontzentrazioa 0,02
M inguru denean R i eta R. direlakoak butil litioaren kontzentrazioaren
aske egongo dira.
Esandako emaitzek honelako elkartze-orekak daudela erakusten
dute:
(C4 H 9 Li )6
(C4 H 9 M; Li+ )

6 C4 H9 Li
2 C4 II9

L+

Butil litioa hexameroarekin egongo da orekan eta propagatzen ari den
ioi-parea bere dimeroarekin.
Elkartu gabeko butil litioaren eta ioi-parearen kontzentrazioa adierazpen hauen arabera ematen dira:
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[(C4 H9 Li )6]1/6

[19.8]

[C4 H9 Mn- Li+ ] = K2/2 [(C4 H9 g..1 Li+ )2]1/2

[19.9]

[C4 H9

=

Eta hauexek esplikatzen dute Ri-aren eta Rp-aren dependentzia butil
litioaren kontzentrazio osoarekiko 1/6 eta 1/2 ordenakoa izatea.
Katalisatzaileen eta propagatzen ari diren ioien elkartzeak ingurunea ezpolarra denean oso abiadura txikiak ekartzen ditu. Disolbatzaileak polarrak direnean ez dago elkartzerik. Aipatutako fenomenoak galerazteko beste modu bat Lewis-en baseak eranstea izan daiteke. Era
berean tenperaturak igotzeak ere elkartzearen hedadura murrizten du.
19.5. AKTIBAZIO-ENERGIAK BUKATZE GABEKO
POLIMERIZAZIOETAN

Polimerizatze-abiaduraren datuek tenperaturaren aurrean E R jeneralean baxu samarra eta positiboa dela erakusten digute. Esan beharra
dago, dena den, bukatze gabeko polimerizazioen aktibazio-energia propagatzearen aktibatze-energia bera dela.
Era berean, ER modu orokorrean hau ere disolbatzailearen menpe
dago. Eta honela estirenoaren polimerizazioan naftil sodioarekin, dioxanotan ER = 9 ± 3 kcal/mol da eta THF-tan 1 kcal/mol.
19.6. NOLA BEREIZ KATIOI, ANIOI ETA
ERRADIKAL-POLIMERIZAZIOAK

Katalisatzaile batek hasiera ematen dionean polimerizazio bati,
batzutan zalantza izaten da zein bide hiruetatik segituko duen? Hauxe
gertatzen da, adibidez, polimerizazioari erradiazioen bidez hasiera ematen zaionean. Arazoa gainditu ahal izateko hasiera-modua identifikatzen
lagunduko diguten zenbait bereizgarri emango ditugu. Honela:
a) Ioi-polimerizazioak jeneralean tenperatura baxuagoetan gertatu
ohi dira erradikalak baino. Ionikoak huts azpitik gerta daitezke, erradikalek 50° eta 60°C inguru behar duten bitartean. Ioi-polimerizazioek
gainera, aktibazio-energia txikiak dituzte edo negatiboak, erradikal-polimerizazioena positiboak, beti, eta handiagoak diren bitartean.
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b) Ioi-polimerizazioak oso aldakorrak dira ingurunearen solbatazio-ahalmenaren eta polaritatearen arabera. Erradikal-polimerizazioek ez
dute horrelako eraginik jasaten.

c) Inhibitzaile bat eransteak gerarazi egingo du erradikal-polimerizazioaren erreakzioa, baina ez du inongo eraginik izango polimerizazioa ionikoa denean.
d) Edozein polimerizaziotan batek beti lor dezake transferentzia-konstantea edo disolbatzaileari edo ajenteari, eta hau beti konpara daiteke jadanik tauletan azaldu diren baloreekin eta jakin ioi-polimerizazio
baten aurrean gauden edo enadikal baten aurrean.
e) Kopolimerizazioaren aurrean ageri dezaketen konportamoldeak
ere balio dezake helburu berberarako. Erreaktibitate-erlazioak neurtu eta
konpara jadanik taulatuta izan daitezkeenekin.

20. GAIA
POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (I)

20.1. Estereokimika polimeroetan
20.2. Etileno monoordezkatuen estereoespezifikotasuna
20.3. Etileno biordezkatuen estereoespezifikotasuna
20.4. 1,3-dienoen estereoespezifikotasuna

20. POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (I)
20.1. ESTEREOKIMIKA POLIMEROETAN

Estereokimikaren gainean ikusiko ditugun lau ikasgaitatik hauxe
da lehenengoa eta ikasgai hauetan zehar estereokirnikak polimeroen propietateen gainean duen eraginaz arituko gara. Sarrera moduan zenbait
definizio orokor eman ondoren, estereokimikaren menpe izan daitezkeen propietateak ikusiko ditugu eta era berean polimerizazio estereoespeziflicoan sartzen diren erreakzioak aztertuko ditugu.
Polimeroen estereokimika, konposatu organiko guztiena bezala,
bi motatakoa izan daiteke: Geometrikoa eta optikoa. Eta, ezaguna den
legez, atomoek edo ordezkatzaileek molekula barruan duten ordenazio
espazialetik, konfiguraziotik hain zuzen, sortuak dira.
Isomeria geometrikoa ordezkatzaileek lotura bikoitz batetan duten
konfigurazio ezberdinetik sortzen da, eta isomeria optikoa karbono
asetu batetan ordezkatzaileek duten konfiguraziotik.
Konfigurazio hitza, ikusten denez, ez dator bat konformazio
hitzaren esanahiarekin, konformazioa lotura baten inguruan dauden
errotazioetatik sortzen baita bakarrik. Korformazioak, adibidez, zig-zag
konformazioa da, helizea, mataza eta katea tolestua. Ordenamendu ezberdin hauei isomero konfonnazional deritze eta bata beste egin daiteke
loturek bira egin besterik gabe. Isomeria konfigurazionalak, ordea, bestalde, atomoen eta ordezkatzaileen ordenazio ezberdinak suposatzen du
molekula barruan eta era batetik bestera pasatzeko loturak apurtu behar
dira eta berriak sortu.
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20.2. ETILENO MONOORDEZKATUEN
ESTEREOESPEZIFIKOTASUNA
a) Isomeriaren kokalekua.
Alkenoen polimerizazioan isomerismoa egongo da, baldin eta
lotura bikoitza osatzen duten bi karbonoetatik bat gutxienez
monoordezkatua bada. Etileno monoordezkatu baten polimerizazioak,
CH2 = CHR alegia, beti emango du katean zehar karbono asimetrikoa
izango duen polimeroa. Karbono hori C* delakoaz adieraziz: –C* HRKarbono honen ordezkatzaileak, H-a, R-a eta bi katea polimeriko, biak
luzeraz diferenteak, izango dira. Hala eta guztiz ere karbono hori
asimetriko dela esatea ez da guztiz egia, karbono bati bere asimetria,
bere aktibitate optikoa alegia, ez baitatorkio ordezkatzaile osoetatik,
ordezkatzaileok karbono asimetrikotik gertuen dituen karbonoetatik
baizik. Polimeroen kasuan, C* karbonoaren hauza-karbonoak denak
dira berdinak eta, ondorioz, ez dago asimetriarik, eta aktibitate optikorik
ere ez.
Hala eta guztiz ere, aipatutako karbonoak kontutan hartzen
segitzekoak dira, beraietan "isomeria esterikoa" kokatzen baita. Katea
zig-zag moduan jarriz gero lau batetan karbonoek konfigurazio
ezberdina izango dute H eta R ordezkatzaileak lauarekiko dauden
aldearen arabera. C* isomeriazkO kokapenek duten konfigurazioa
berdina ala ezberdina izan daiteke, eta honek mugatzen du
polimero-katearen taktikotasuna.
b) Taktikotasuna.
R taldeak zori-zorian jarrita badaude C* karbonoetan, lauaren
alde batean zein bestean, polimeroak ez du ordenarik eta ataktikoa
esaten zaio. Gainera badaude polimeroen bi egitura ordenatu:
Isotaktikoa eta sindiotaktikoa. Egitura bat isotaktikoa izango da R
taldeak lauaren alde berean daudenean. Egitura sindiotaktikoan, berriz,
jartze modua guztiz txandaka izango da lauaren alde batera eta bestera.
Ikus 20.1 irudian aipatutako hiru ordenamendu-motak.
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HH

HH
H

H
H

H

H H
RH

R

H

20.1 Irudia.
Polimeroaren egitura ezberbinak
etileno monoordezkatu batetan.
Hurrengo irudian, 20.2. irudian, dagozkien Fisher-en proiekzioak ditugu. Goitik behera datozen zuzenak karbono-karbono loturak
dira, hau da, zig-zag eran paperaren lauean dauden loturak. Horizontalak lauean ez dauden loturak dira zein paperaren barrukaldera izan,
zein kanpokaldera.
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20.2. Irudia.
Polimeroen egitura ezberdinak etileno monoordezkatuetan Fisher-en proiekzioaren arabera.
Fisher-en proiekzioak egiteko, eta hau inportantea da oso, ez dira
oinarri hartzen molekula errealak, konformazio aklipsatua ageri duten
egiturak baizik,bau da, konformazio erreal hau proiektatu beharrean:

245

beste hau proiektatuko da, hau da, konformazio eklipsatua:
Ha Hb

Egitura taktikoak ematen dituzten polimerizazioei polimerizazio
estereoespezifiko deritze eta polimeroari polimero estereoerregularra.
20.3. ETILENO BIORDEZKATUEN
ESTEREOESPEZIFIKOTASUNA

1.- Etileno 1,1-biordezkatuak
Etileno biordezkatuetan taktikotasun-mota dagoen ala ez, ordezkatzaileen kokapenez eta izaeraren menpe daude. Baldin eta ordezkatzaile biak, R eta R' alegia, berdinak badira eta 1,1-karbonoan kokatuta
(poliisobutilenoa eta poli(biniliden kloruro)-a kasu), orduan ez dago
isomeriazko karbonorik.
H H

H H

H H

<>
R
R
R
R
R
R R
polietileno 1,1-biordezkatua R eta R' berdinak direnean
Ordezkatzaileak ezberdinak direnean, berriz, monoordezkatuetan
genuen estereoisomeria bera izango dugu.
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2.- Etileno 1,2-biordezkatuak
Etileno 1,2-biordezkatuen polimerizazioak, RCH = CHR',
2-pentenoarena bezalakoa, egoera ezberdina ageri du. Honetan sortzen
den egitura polimerikoak esteoisomeria duten bi karbono ditu:

H

H

C*

C*

CH3

CH2
CH 3

Hemen, bi karbono isomeriko daudelako, ditaktikotasuna egongo da eta
lau egitura estereoerregular defini daitezke 20.3 irudian ikus daitezkeen
bezala.
Bi egitura diisotaktiko ditugu, isomeria esterikoa kokatzen diren
lekuak isotaktikoak direnean. Bi horietariko bati treo-diisotaktikoa
esango diogu isomeria kokatzen den karbonoek konfigurazio ezberdina
dutenean. Konfigurazio berdina dutenean eritro-diisotaktikoa esango
diogu.
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eritro-disindiotaktikoa
H '

H H '

H

.>
H
R R H HR R H HR
treo-disindiotaktikoa

R
H
H
R'
R
H

H
R'
R
H
H
R'
R

RR,

20.3. Irudia.
Etileno 1,2-biordezkatu batetatik sortuak
diren egitura estereoerregularrak.
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Egitura disindiotaktikoen kasuan bi egitura edukiko ditugu era
berean, bata treo- eta bestea eritro-. Baina esan beharra dago biak berdinak direla amai-taldeetan ezik. Horregatik jeneralean bakarrik egitura
disindiotaktiko bakarra balego bezala lan egiten da.
20.4. 1,3–DIENOEN ESTEREOESPEZIFIKOTASUNA
1,3 -dienoak polimerizatzerakoan, hauek adibidez:
CH 2 = CH - CH = CH2

CH2= C - CH = CH2 CH2 = C - CH = CH2
CH 3Cl

1,3-butadienoa

Kloroprenoa

Isoprenoa

lortzen diren polimeroek bai isomeria optikoa bai geometrikoa izan dit7akete. Polimerizazioa bi lotura bikoitzetatik baten bidez, zein bata zein
bestea, gerta daiteke eta orduan isomero optikoak lortuko dira, edo bi
lotura bikoitzetatik biak batera gerta daiteke, eta orduan isomero
geometrikoak lortuko dira.
Hala da, butadienoak polibutadieno isotaktikoa, ataktikoa eta sindiotaktikoa eman ditzake polimerizazioa 1,2 loturatik jazotzen denean:
CH = CH - CH = CH
2
2

CH2 - CH
CH
11

CH

2

n

etileno monoordezkatuen antzera. Kasu honetan, polimerizazioa 1,2
loturatik gertatzea edo 3,4 loturatik gertatzea berdin-berdin da.
Baina isoprenoaren edo kloroprenoaren kasuan:
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CH 3
CH
CH2 = CH 2
1
2
3
4

CH
,3

CH 2 -CH

CH2 -C

C-CH 3

CH

i

11

CH

CH2

2

3,4 polimerizazioa

1,2 polimerizazioa

Kasu honetan, beraz, monomero biek polidieno 1,2 ataktiko,
sindiotaktiko eta isotaktikoa, eta polidieno 3,4 ataktiko, sindiotaktiko
eta isotaktikoa eman ditzakete.
Erabilpen aldetik, dena den, askoz interesanteagoak dira 1,4
polimerizazioak, unitate polimeriko bakoitzean hondar-lotura bikoitza
geratuz. Lotura bikoitzaren ordezkatzaileak, lotura bikoitzak sp2
hibridazioa baitu, lau batetan daude:
CH3CH3

I

CH2 = C - CH = CH 2CH2 - C = CH - CH 2
Lotura bikoitzarekiko isomeria geometrikoa edo cis-trans isomeria egongo da:
CH2
CH2CH 2

/C C\

/C = C
CH

CH3
CIS

CH "."
2

3
TRANS
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Hondar-lotura bikoitzek denek konfigurazio berdim dutetlean
orduan bi egitura ordenatu ezberdin egongo dira, 20.4 irudian ikus
daitekeen moduan.

H

H

C H2

H

CH2 \

CH 2

/ j\C<N"Cíi

\

R

trans 1,4
R

R

H

(cHA

H

2H \
(
CH2CH

2

H
cis 1,4 R

20.4. Irudia
cis eta trans 1,4 polimeroak butadieno
2-monoordezkatuan.

Badaude, gainera, beste kasu interesante batzuk, dieno 4-ordezkatuak eta 1,4-biordezkatuak alegia. Eta adibide gisa 1,3-pentadienoa
eta 2,4-hexadienoa aipa ditzakegu.
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RH
CH = CH - CH = CH 2

•••••n."

I I
C- C

(*)

I I
H CH
II
CH

R

R'

RH
I

= CH - CH = ICH

2

I

C- C ---^
I
H

I
CH
II
CHR'

R' H
I

I

_c

• I?1
CHR
Bai 1,2 polimerizazio biek (* eta **), bai 3,4 polimerizazioak (***)
isomeriazko bi karbono ematen dituzte eta, ondorioz, ditaktikotasuna
azalduko dute 1,2-etileno biordezkatuetan ageri zen antzera.
1,3-butadieno 4-ordezkatuetan 1,4 polimerizazioa denean:
RR
CH = CH - CH = CH
2

cis eta trans, eta taktikotasuna egongo da.

'

CH - CH = CH - CH
2
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1,4 ordezkatuetan, berriz cis eta trans daude eta ditaktikotasuna
ere bai:
treo edo eritro

R

R'

CH = CH-CH = CH---->

R

R' R

I
CH-CH = CH- C IC- CH = CH - CH—A

I 1
H H cis-trans

21. GAIA
KOPOLIMERIZAZIO (II)

21.1. Polimero estereoerregularren propietateak
21.2. Estereoerregularitatearen analisia: metodo
esperimentalak eta taktikotasunaren definizioa
21.3. Zerk baldintzatzen du estereoerregularitatea

21. POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (II)
21.1. POLIMERO ESTEREOERREG ULARREN
PROPIETATEAK

Isomerismoa izateak inportantzia du polimeroen erabilpenean,
oso ezberdintasun nabariak baitaude polimero ordenatuen (iso edo
sindiotaktikoak, cis eta trans) eta ez-ordenatuen artean. Propietate
horietatik gehien alda daitekeena erregularitatearekin kristalinitatea da.
Polimero ataktikoak jeneralean amorfoak izango dira, iso eta sindiotaktikoak kristalinitate handikoak izango diren bitartean, eta hau egitura
ordenatuek kristaltzeko duten ahalmenagatik. Kristalinitatearen ondorioz
gogortasuna handiagoa izango da, materialaren erresistentzia kimikoa
ere handiagoa izango da eta ondorioz zailago izango da disolbatzea.
Polipropilenoa izan daiteke polimero bat. Polipropileno ataktikoa
ia erabili ere egiten ez den bitartean, material isotaktikoa plastiko edo
zuntz moduan erabiltzen da, oso fusio-tenperatura altua du, oso gogorra
da eta kristalinitate handikoa. Inportatzia komertzial handia du.
Poli(1-buteno) edo poli(4-metil, 1-penteno) polimeroen era isotaktikoek ere, beste adibide bat moduan, geroago eta gehiago erabiltzen
ari dira industrian.
Polimero sindiotaktikoek ez dute horrelako inportantziarik izan,
bi arrazoirengatik batez ere, zailago direlako lortzen eta bere propietateak isotaktikoarenak baino txiroagoak direlako: Polipropileno sindiotaktikoaren Tm:a 20°C baxuagoa da isotaktikoarena baino, dentsitatea
baxuagoa da eta disolbakorragoa da eterretan eta hidrokarburo asetuetan
Era berean isomeria geometrikoak 1,4-poli(1,3-dieno)-etan eragin handia du cis edo trans isomeroen propietateetan. Horrela bada,
21.1. taulan 1,4-polibutadienoaren eta 1,4-poliisoprenoaren era estereoerregularren Tg eta Tm-ak ikus daitezke. trans polimeroek tenperatura altuagoak dituzte, era honetako beste zenbait polimerotan ikusi ahal
izan den bezala. trans isomeroa simetrikoagoa da eta gehiago enpaketatzen da cis isomeroa baino. Honek erabilpen-mugak ere aldatzen ditu.
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Polii göptenoaren kaguan adibidez, biek dituzte ela gtomeroen propietateak Tm-tik gora eta plastikoak dira hortik behera. Ondorioz eta
taularen aurrean, cis polimeroa kautxua (elastomeroa) izango da giro-tenperaturan, trans isomeroa plastikoa den bitartean. Esan era be- rean
Natura ere gai dela bai cis isomeroak bai trans isomeroak ekoizteko.
Hevea brasilensis delakoak eta kidekoek cis isomeroak sortzen dituzte,
eta gutapertxak trans isomeroa.
Antzerako beste adibide bat polisakaridoetan dugu, zelulosaren
eta almidoi disolbagarriaren (edo amilosa ere deritzona) artean. Ikus
21.1. irudian bien egitura.
21.1. TAULA

Tgeta T mpolidienoetan
Isomeroa

Tg(°C)

1,4-polibutadienoa

CIS
TRANS

-108
- 18

1
141

1,4-poliisoprenoa

CIS
TRANS

- 73
- 53

14
65

Polimeroa

Tm(°C)

CH, OH

HO

21.1 Irudia. Zelulosaren eta almidoiaren egiturak
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Biak glukosaren polimeroak dira eta unitate monomerikoak glukosido
lotura baten bidez lotuta daude 1 eta 4 karbonoen artean. 1 karbonoan
dagoen ezberdintasuna kontutan izanik glukosaren bi unitate behar dira
zelulosaren unitatea era dadin. Almidoiarena era dadin, ostera, nahikoa
da bat. Polimero estereoerresularrentzat erabili 9111 dG11 nomenklaturaren
arabera zelulosaren egitura treo-cis-sindiotaktikoa da, almidoiarena eritro-cis-isotalctikoa den bitartean. Egitura-ezberdintasun honek kristalinitate-maila altuagoa dakar zelulosarentzat, gogorragoa da, propietate fisiko hobeak ditu, zailagoa disolbatzen eta zailagoa hidrolisatzen. Honen
ondorioz zelulosa egiturazko materiala da bizidunetan eta almidoia,
berriz, elikadurazko materiala da, batez ere, hidrolisatzeko duen
en-aztasunagatik.

21.2. ESTEREOERREGULARITATEAREN ANALISIA:
METODO ESPERIMENTALAK ETA
TAKTIKOTASUNAREN DEFINIZIOA

Polimeroen estereoerregularitatearen analisia zenbait modutara
egin daiteke. Sarri, laginaren kristalinitatea lortu ondoren metodo termikoen bidez, laginaren taktikotasuna neurtu dela onartzen da. Hala ere,
kristalinitatea eta taktikotasuna berdintzea ez da zuzena kuantitatiboki
begiratuz, zeren molekula guztiak, estereoerregularrak, ez dira beti kristalinitatean sartzen, duten pisu molekularra askotan aski baxua delako.
Metodorik egokienak konfigurazioa neurtzen dutenak dira. Eta
horrela, espektroskopia infragorria (IG) da metodoetan egokie- netako
bat polidienoetan dauden isomeroak aztertzeko. Produktu ezber- dinek
(1,2; 3,4; cis 1,4; trans 1,4) ordezkatzaile ezberdinak dituzte lo- tura
bikoitzean eta hauek tontor ezberdinak ematen dituzte infragorrian.
Isomeria optikoak sortutako taktikotasunaren analisia egiteko ere
infragorria erabil badaiteke ere, 1965.enetik hona poli(metil metalcrilato)-aren analisia tenperatura altuetan egiteko EMN-a erabili izan da eta
teknika hau da gaur ere emaitzarik onenak ematen dituena.
Teknikak aipatu ondoren, goazen orain ikustera iso edo sindiotaktiko erregularitate-maila nola deskribatu. Deskribatzeko modu bat
diaden taktikotasuna da. Natta-k definitu zuen lehen aldiz zer zen
eta iso edo sindiotaktikoki jarritako unitateen frakzioa da.
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_L_L

eta

eta

Isotaktikoa

Sindio talctikoa.

Lortutako frakzioak i eta s izango dira.
Bovey-k eta Tiers-ek triaden taktikotasuna definitu zuten:

_LJ_L eta

-TTT-

Isotaktikoa

—LEL TIT
Sindiotaktikoa.

—Tii-

Heterotaktikoa

Hauek, berriz, I,S eta H-z adieraziko dira. i eta s frakzioek ez dute I eta
S-ren berdinak izan behar, baina erlazionatuta egongo dira.
i + s = 1

[21.1]

I+S+,1-1=1

[21.2]

Eta hauetatik:
1
i=I+2 H

[21.3]

1
s=S+2 H

[21.4]

Batek diadak edo triadak lortu ahal izan ala ez izan EMN aparatuaren arabera dago eta polimeroa zein den.
Polimero ataktiko hutsa i = s = 0,5 duena izango da, eta triaden
arabera I = S = 0,25 izango da eta H = 0,50. Isotaktilcoarentzat, berriz,
i = I = 1 izango da eta sindiotaktikoarentzat s = S = 1. Dena den, tarteko
posibilitate guztiak daude. Baldin eta i > 0,5 bada isotaktiko aldera joko
du polimeroak eta i < 0,5 denean sindiotaktiko aldera. Polimero hauei
zorizko kopolimero taktiko esaten zaie, hau da, unitate iso eta sin-
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diotaktikoak zorian egongo dira. Banaketa handiagoa bada ez-zorian
bairtö pölimeroari blokezko polimero taktikoak esaten zaie eta unitate iso
edo sindiotaktikoak nahikoa izango dira kristalizatzeko lain.
21.3. ZERK BALDINTZATZEN DU
ESTEREOERREGULARITATEA

Goazen ikustera orain zein faktore dauden alde edo zein kontra
polimero estereoerregularrak lortzeko momentuan. Horretarako binil
deribatuak erabiliko ditugu adibide.
Estereoespezifikotasunaren hedadura zerak ematen du: monomero-molekula batek aUrreko monomeroaren konfigurazio berdinarekin
sartzeko duen abiadura zati konfigurazio ezberdinarekin sartzeko duen
abiadura. Zenbait indarrek baldintzatzen dute kokatze hori, batez ere
propagatzen ari den katearen bukaera aske edo koordinatua dagoen.
Lehen kasuan, bukaera libre dagoenean hain zuzen, sartzeko bi
moduak izan daitezke eta azken-produktuaren erregulartasuna tenperaturaren menpe egongo da bakarrik.
Egoera guztiz ezberdina propagatzen ari den katea koordinazio-konplexu moduan katalisatzailearekin koordinatuta dagoenean gertatzen
da. Normalean, hastarazleaz, monomeroaz eta propagatzen ari den muturraz osotuta dago. Baldintza hauetan, koordinazioak zuzentzen du
adizio-mota eta berak dalcar, ondorioz, polimeroaren estereoespezifikotasuna.
a) Erradikal-polimerizazioa.
Normalean propagatzen ari diren kateak aske egon ohi dira eta
muturreko karbonoa trigonala eta laua (edo ia laua) izaten da,
konfigurazio konkretu gaberik, loturak askatasun osoa du eta, bira
egiteko. Honek zera esan nahi du: Unitate baten konfigurazioa ondoren
sartuko den unitateak emango du eta ez mutur-muturreko karbonoaren
egiturak. Hona hemen irudi baten bidez gerta daitekeena:
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Bi kokatze hauek Ki eta Ks abiadura-konstanteak dituzte. Taktikotasun-hedadura erlazio honen bidez eman daiteke: Ks/Ki. Eta bere balioa zero
bada egitura isotaktiko baten aurrean egongo gara; bere balioa handia
bada (oe) sindiotaktikoa izango da polimeroaren egitura, eta 1 bada
ataktikoa.
Bat eta infinito tartean atalctikotasunaren eta sindiotaktikotasunaren artean egongo gara, eta bat eta hutsaren artean isotaktikotasunaren
neurri bat edukiko dugu.
Konstanteen erlazioa honelaxe idatz daiteke tenperaturaren
funtzioan Arrhenius motako ekuazioaren bidez:
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Ks

-AG/RT

= kte. e

Ki
AG-aren balioak, kalkulatuak edo esperimentalki lortuak, txikiak eta
negatiboak dira. Beraz, kokatze sindiotaktikoa erraztuta dago
tenperatura baxuetan, 21.2 irudian edo 21.11. taulan ikus daitekeen
bezala

0

0.50

-40

-80

0

40

80
120
Tenperatura (°C)

21.2 Irudia
Sindiotaktikotasunaren aldaketa
tenperaturarekin poli(binil kloruro)-aren erradikal-polimerizazioan.

21.11. TAULA

Tenperaturaren eragina metil metakrilatoaren
aktibotasunean erradikal-polimerizazioan
Tenperatura (°C)
-40
60
100

150
250

sindiotaktikotasunaren
kokatze-frakzioa
0,86
0,76
0,73
0,67
0,64
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Ondorioz eta pisu molekularraren banaketaz hitzegin daitekeen
bezala beste horrenbeste hitzegin daiteke estereomegularibtearefi banaketaz lagin jakin batetan. Beste modu batetara, sindiotaktikotasun jakina
duen polimero batetan sindiotaktikozko batazbesteko luzera bat defini daiteke sindiotaktikoak diren sekuentzien luzeren batazbesteko balioa
moduan. Batazbesteko lotura, garbi dago hau, Ks/Ki erlazioaren menpe
egongo da eta tenperaturaren menpe ere bai. 21.3 irudian sekuentzia
sindiotaktiko bakoitzari dagokion polimero-portzentaia ikus daiteke,
Ks/IS balioaren funtzioan.
Ikus daitekeen bezala Ks/Ki handiago egiterakoan, hots, sindiotaktikotasuna handiagoa egiterakoan, sekuentzia sindiotaktikoak geroago eta handiagoak dira; horretariko sekuentzia batzuk katea polimerikoaren luzera bera dute. Banaketa K SJKi = 1 balioarentzat ere zabala da.
Eta honela Ks/Ki = 100 denean banaketa hain da zabala oso sekuentzia
sindiotaktiko txikiak baitaude. Honen eraginez taktikotasun handietan
ere gerta daiteke polimeroak kristalinitate baxua izatea.

'g°
"""
><

CC

21.3 Irudia
Sekuentzia sindiotaktikoen banaketa n luzerako sekuentzien funtzioan
K s /Ki -aren funtzioan.

10 S Ks/Ki = 1
Ks/Ki =10
Ks/Ki = 100
2

a

50

100

150

200

b) Ioi-polimerizazioa eta koordinaziozkoa.
Espezie ioniko askeak dauden ioi-polimerizazioetan estereoespizifitatea gobernatzen duten faktoreak erradikal-polimerizazioetan daudenen antzekoak dira. Hala eta guztiz ere, polimerizazio-mota hauek ez
dute interes handirik, koordinazioa ageri duten polimerizazioekin konparatuz. Hastarazlez, monomeroz eta katea polimerikoz osatutako koordinazio-konplexuak modu estereoespezifiko batez bakarrik uzten dio
monomeroari katea barruan sartzen. 21.111. taulan oso-oso estereoespezifikoak diren zenbait polimerizazio ematen dira.
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21.111. TAULA
Monomeroa

Polimerizazio-baldintzak

Polimeroaren egitura

1-Butenoa

TiC13 , (C3 H5 )2 Zn

Isotaktikoa

heptattotan 50°C-tan

Isobutil binil eterra

Bf 3 (C2 H 5)2 ( )
propanotan -60/-80°C-tartem

Isotaktikoa

Metil akrilatoa

0MgBr edo n-C4H9Li
OCH 3 -tan -20°C-tan

Isotaktikoa

n-C4 H9 Li OCH 3-tan

Isotaktikoa

Metil metalcrilatoa

-78°C-tan

Metil metalcrilatoa

(C 2}1 5) A1NO 2
OCH 3-tan -78 C-tan

Sindiotaktikoa

Propilenoa

TiC14 , (C 2H5) 3 A1
heptanotan 50°C-tan

Isotaktikoa

Propilenoa

VC14 , Al(i-C4 H9 )2 C1,
anisola OCH rtan -78°C-tan

Sindiotaktikoa

Mota hauetako polimerizazioen gainean egindako lehenengo lana Schildknecht-ek (1947) argitaratu zuen, baina eremu honek garrantzia hartu zuen 1954.ean Ziegler eta Natta-ren lanei esker. Egin zituzten
lanengatik Nobel saria hartu zuten 1963.ean. Esperimentalki ikusi zen
lan horietan zein ziren halako polimerizazioetan erabil zitezkeen katalisatzaileak. Bi substantziaz osotuta egongo ziren katalisatzaileok: Bata
taldeko metalen hidruroa edo organometalikoa, eta bestea IV-VIII taldeko trantsiziozko metalen haluroa. Katalisatzaile hauei Ziegler-Natta edo
koordinazio-katalisatzaile esaten zaie.
Katalisatzaile hauen eragina doblea da: Polimerizazioari hasiera
emango dioten substantziak sortzen dituzte, alde batetik, eta, bestetik,
baldintzatu egiten dute monomeroaren sarrera hazten ari den katean
honekin koordinatzeko gai direlako. Grafikoki:
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Kasu honetan, konkretuki, katalisatzaileak (G) 8+ karga du eta
monomeroaren eranstea lau loturako ziklo batetatik pasatuz gertatzen da.
Gainera, beti kasu honetan, G taldeak monomeroa isotaktikoki sartzea
egiten du. Beraz, lortuko den polimeroa isotaktikoa izango da koordinatuta dagoen katalisatzailearen konportamoldea beti izango da berdina
eta, monomero berdinaren aurrean.
Estereoerregularitate bat lortzeko behar den katalisatzailearen
izaera ezberdina izango da monomeroa zein den, koordinazioa ahalmena
zein den eta eragozpen esterikoak lortzeko duen ahalmena zein den.

22. GAIA
POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (III)

22.1. Ziegler-Natta polimerizazioa
22.2. Propagatzen diren substantzien izaera kimikoa
22.3. Polimerizazio estereoespezifikoaren kokatzea
(Site-polymerization)
22.4. Mekanismoa monometalikoak eta bimetalikoak
22.5. Katalisatzailearen izaera fisikoa
22.6. Ziegler-Natta katalisatzaileen osagaien eragina

22. POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (III)
22.1. ZIEGLER-NATTA POLIMERIZAZIOA
Ikasgai honetan Ziegler-Natta edo koordinazio-polimerizazioa sakontzen saiatuko gara. Ja aipatu da, monorpero baten sarrera katearen
barruan, katalisatzailearen izaera kimikoak, beste batzuren artean, baldintzatzen du, hau da, beste modu batetara esanik, katalisatzaile hori
osatzen duten taldeko metalen hidruroek edo organometalikoek eta
IV-VIII taldeko trantsiziozko metalen haluroek. Ez da zalantzarik, bi
multzook konbinatzeko aukera handia da eta, zenbait aukeratzearren,
22.I. taulan erabilienetakoak jarri ditugu
22.1. TAULA

I-III taldeko metala
(C2 H5Al
(C2 H5 A1C1
(C2 Hs )2 AIBr
(C 2H 5)MC1 2
(i-C 4H 9)3 Al
(C2 H 5)2 Be
(C 2H 5)2 Mg
C 4 H9Li
(C 2 H 5)2 Zn
(C 2 H 5)4 Pb
(02 N)2 Al
0MgBr
(C2 H 5 )4 ALLi

trantsiziozko metala
TiC1 4
TiC1 3
TiBr 3
VC1 4
VC1 3
(C 5H5 )2TiC1 2
(CH 3CUCHCOCH 3) 3 V
TI(OC4H 9)4
Ti(OH)4
VOC1 3

MoC15
MoC1
CrC13
ZrC13
ZrC14
CuCl

WC1 6

MnC1 2
NiO
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Momento honetan dugun arazoetan inportanteenetako bat erreakzio hauek zein mekanismoren bidez gertatzen diren jakitea da. Eta hau
ez da bat ere erraza mekanistno asko proposatu dira eta, sistema katalitikoa dela eta. Guk, ordea, planteamendu orokorra egin nahi dugunez
gero, bat edo beste aipatuko dugu, baina beti ahal den eta sistema
gehien besarkatuz. Konkretoki Ti-Al osotutako katalisatzaileei lotuko
gatzaizkie, eta hona hemen, batazbeste, erresolbatu beharko ditugun
arazoak: Zein da propagatuko den substantziaren izaera kimikoa?
Non gertatzen da edo kokatzen da polimerizazioa?
Zein da polimerizazioari hasiera ematen dioten substantzien izaera fisikoa eta kimikoa?
22.2. PROPAGATZEN DIREN SUBSTANTZIEN
IZAERA KIMIKOA
Badirudi, eta esan dezagun hau ezer baino lehen, nahaspilo handia dagoela Ziegler-Natta polimerizazioen eremua mugatzeko unean. Eta
hau horrela arrazoi hauengatik: Koordinazio-polimerizazioetan parte
hartzen duten katalisatzaileen osagaiek erradilcal-polimerizazioetan eta
ioi-polimerizazioetan ere, zein anionikoa edo kationikoa izan, parte har
dezakete. Adibidez, butil litioa, I taldeko organometalikoa, anioi-polimerizazioan aurki daiteke, batez ere elektroietan txiroak diren monomeroen polimerizazioetan, akrilatoak eta metakrilatoak besteak beste. Elektroietan aberats diren lotura bikoitzek elektroi-hartzaile sendoak diren
katalisatzaileekin katioi-polimerizazioa emango dute, adibidez, TiC14,
VC14 katalisatzaileak. Gainera badaude Ziegler-Natta katalisatzaileen
artean erradikal askeak ere ematen dituztenak.
Hala eta guztiz ere hau garbi utzi beharra dago: Ziegler-Natta
polimerizazioen gainean hitz egiten denean oso-oso estereoespezitikoak
diren polimerizazioez ari garela. Eta espezifikotasuna emango duen
mekanismo bat proposatzerakoan zein erradikal zein ioi-mekanismo bat
proposa daiteke. Baina, dena den, erradikal-mekanismoa ken daiteke ja,
arrazoi esperimental asko baitago erradikal-bidearen aurka:
a) Erradikal-polimerizazioetan erabili ohi diren transferentzia-ajenteek ez dute izango eraginik Ziegler-Natta polimerizazioaren bidez
lortutako polimeroen pisu molekularrean.
b) Propagatzen ari diren substantzien batazbeste erdibizitza-denbora ioi-polimerizazioetan izan ohi denaren antzerakoa da.
c) Monomero ezberdinen elikadura aldatuz bloke-kopolimeroak
lor daitezke.
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d) Katalisatzailea aldatzeak aldaketak dakartza monomeroen
erreaktibitatean Ziegler-Natta kopolimerizazioan.
Monomero ez-polarren Ziegler-Natta polimerizazioentzat onartutako mekanismoa koordinazio anionikoa da eta, aurreko ikasgaian esana
dugun bezala, honelaxe idatz daiteke:

8±

8

CH 2

G

CHCH2
\,>

CH R

8+
Erreakzioa monomeroaren eraso nuldeofilikoa da propagatzen ari
den amai-taldearen alderdi negatiboari, eta katioi katalisatzailearen eraso
elektrofilikoa alkenoaren n elektroiei. Prozesua bi etapatan eta biak
batera gertatzen dira.
Gainera polimerizazioa anionikoa dela beste froga esperimental
batekin ikus daiteke: oc-olefinen polimerizatze-abiadura ordena honetan
egiten da handiagoa: Etilenoa > propilenoa > 1-butenoa. Eta polimerizazioa kationikoa balitz batek kontrakoa pentsa lezake. Era berean izaera
anionikoa teknika erradiaktiboen bitartez ere froga daiteke.
22.3. POLIMERIZAZIO ESTEREOESPEZIFIKOAREN
KOKATZEA (Site-polymerization)

Bai karbono/trantsiziozko metala, bai karbono/I-III taldeko
metala loturak izan daitezke, hasieran behinik behin, polimerizazioa
gerta daitekeen lekua edo kokatzea. Bataren edo bestearen alde ematen
diren frogek, ordea, ez dute ondorio definitiborik ematen. Dena den,
badago egitate bat polimerizatzea karbono/trantsiziozko metala loturan
gertatzen dela frogatzen duena: Trantsiziozko metalen zenbait katalisatzaile frogatu ondoren, taldeko konposatu organometaliko gaberik,
polimero estereoespezifikoak lortu direla ikusi da. Froga esperimentalak
etilenoarekin eta propilenoarekin egin izan dira honako katalisatzaile
hauelcin:
1/ TiC12, hauts egina.
2/ Ti, V, Nb hauts eginak.
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3/ Trantsiziozko metalez, hauts eginak, eta alkil haluroz osotutako nahasteak (Ti + C2H5Br) edo halogenoz (Ti+Br2) edo hidrogenoz (Ti +H2)
4/ Trantsiziozko metalez eta honen haluroz osotutako
nahasteak: Ti + TiC13 edo TiC13 + CH3TiC13
Organometalikorik gabeko polimerizazioak eta beraiekin jazotakoak guztiz antzerakoak dira. Propietate zinetikoak ere antzerakoak dira
eta lortzen diren polimeroak isotaktikoak dira, batez ere.
22.4. MEKANISMOA MONOMETALIKOAK
ETA BIMETALIKOAK
Zenbait egitura proposatu izan dira Ziegler-Natta hastarazle
aktiboentzat; jeneralean, proposatutako guztiak bi sailetan sar daitezke
edo bimetalikoak dira edo monometalikoak, zentru metalikoen kopunmren arabera. Hona irudi honetan bi motak:
R

Ti'
/
R(C1)

ci

bimetalikoa

Cl

R(C1)

R

R(C1)

\

-

T1 - - ""

0

.4

‘R(C1)

Cl
Cl
monometalikoa

Ti(N) kloruroz eta alldl aluminioz osotutako konposatuarentzat. Egitura
monometalikoa titanio kloruroaren alkilazioz sortua da. delakoak
titanioaren hutsik dagoen orbitala adierazten du. Bimetalikoaren kasuan
nola R-aren eta Cl-aren kokatze-lekua ez den segurua horregatik jarri
dira (R)C1 formak. Ikus dezagun egitura horren arabera gerta daitezkeen
mekanismoak:
Bimetalikoarentzat, aurreko ikasgaian G-arekin egin dugun
bezala:
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Honen arabera hasieran geneukan koordinazio-konposatu bimetaliko berdina edukiko dugu. Monomeroa berriz ere konfigurazio berdinarekin sartuko da eta lortuko den polimeroa isotaktikoa izango da.
Isotaktikotasuna mekanismo bimetalikoarekin erlazionatu ohi da.
Mekanismo monometalikoak cosee-k (1964) proposatu zituen
eta, gorago esan denaren antzera, sindiotaktikotasunarekin erlazionatu
ohi da.
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Mekanismo honen arabera hutsik dagoen titanioaren orbitala
beste orientazio batetan geratzen da eta prozesuak aurrera segitzen badu
polimero sindiotaktikoa lortuko da.
Esperimentalki, dena den, gaurko egunean ezin da ez bata ez
bestea baieztatu. Gainera aldaketa asko proposatu izan da mekanismo
horien gainean eta askotan ezin esan daiteke mono- edo bimetaliko den
bi modeloen berezitasunak kontutan hartzen dituzten aldetik. Esan
beharra dago, haatik, aldaketa hauek hitz egiteko modu diferente hutsak
direla eta ez besterik.
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22.5. KATALISATZAILEAREN IZAERA FISIKOA

Polimerizazio bat katalisatzaile batek estereoespezifikoki zuzen
dezan katalisatzailearen izaerak ezberdina izan behar du monomeroaren
izaera kimikoaren neurrian. Monomeroari erraz ala zail egingo zaio estereospezifikold sartzea katea barruan, monomeroak berak katalisatzaileareldn koordinatzeko duen.ahalmenaren arabera. Koordinatze-ahalmena,
bestalde, monomeroaren polaritatea zein den egongo da; akrilatoek,
metalcrilatoek eta binil eterrek, adibidez, polaritate handia dutenez gero,
koordinatzeko ahalmen handia edukiko dute. Etilenoek, oc-olefinek eta
beste alkeno batzuk, ostera, ez dute talde polarrik eta, ondorioz, koordinatze-ahalmen txikia izango dute. Hori dela eta, kasu hauetan baldintza
gogorrak beharko dira estereoerregularitatea lortu nahi bada. Hori
lortzeko Ziegler-Natta katalisatzaile heterogenoak beharko dira, hauek
gaitasun handiagoa izango baitute monomeroari sartzeko momentuan
eragozpen esterikoak jartzeko, propagatzea leku aktiboetan bakarrik gertatuko den aldetik. Orientatze-modua aldez aurretik eratutako egitura
kristalinoak mugatuko du. Propagatze isotaktikoa eragingo duten indarren artean elkarrekintza esterikoak eta elektrostatikoak aipa daitezke,
monomeroaren ordezkatzaileen eta trantsiziozko metalaren ligandoen
artean.
Katalisatzaile homogenoek (disolbakorrek) polimero ataktikoak
ematen dituzte monomero ez-polarrekin, zenbait kasutan, gutxitan,
egitura sindiotaktikoak ematen badituzte ere.
Monomero polarren kasuan, ostera, ez da heterogeneitaterik
behar polimerizazio isotaktikoak lortzeko, homogenoak ere erabil daitezke. HomogeNo hauek izango dira, berriz ere, polimero isotaktikoak
emateko gai izango direnak.
Estirenoaren eta 1,3-dienoen konportamoldea tartekoa da eta
isotaktikoki polimeriza dezakete bai homo- bai heterogenoki.
22.6. ZIEGLER-NATTA KATALISATZAILEEN
OSAGAIEN ERAGINA

Ziegler-Natta katalisatzaileen aktibitatea eta estereoespezifikotasuna asko aldatuko da osagaien izaeraren arabera eta hauen arteko
kontzentrazio-erlatiboarekin. Ikus dezagun:
a) Trantsiziozko metalak
Hasteko, +4, +3 eta +2 balentziak proposatu dira aktiboenak
bezala trantsiziozko metalentzat; Ti-aren kasuan +3 oxidazio-zenbakia jo
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da aktiboenarendalco, esperimentalld frogatu izan den legez.

Metalari lotuta doazen ligandoez propilenoaren polimerizazioan
75°C-tan lortutako datuak emango ditugu. Modu labur batez honelaxe
aldatzen da isotaktikotasuna:
Ti C13 > Ti Br3 > Ti 13
Ti C14 = Ti Br4 Ti 14
Ti C14 > Ti C12 (0C4H9)2 >> Ti (0C4H9)2 Ti (OH)4
Metala aldatuz:
Ti C14 VC14 = Zn C14 Mo C14
Ti C13 > VC13 > Zr C13 > Mo C13
b)

taldeko metalak

Metal hauek ez dira guztiz beharrezkoalc Ziegler-Natta polimerizazioetan, baina bertan egoteak eragin handia du katalisatzailearen
aktibitatean eta estereoespezifikotasunean. Trantsiziozko metala berdina
dela onartuz, Ti-a adibidez, estereoespezifikotasuna ordena honetan
aldatzen da:
Be > Al > M > Li Na Zn
taldeko osagai metaliko berarentzat (Al-a adibidez) estereoespezifikotasuna ordezkatzailearen tamainaren menpe egongo da:
(C2H5)3 Al > 03 Al > (i-C4H9)3 Al
Talde organiko baten ordez halogenoa ipiniz gero, fluoroa ezik,
estereoespezifikotasuna honelaxe aldatuko da:
(C 2H 5)2 Al I > (C 2H5)2 Al Br > (C 2H5)2 AI CI > (C 2H5)3 M > (C2H5)2 AIF

Esandakoa esperimentalki frogatua izan da baina zailtasun handiak daude teorikoki azaltzeko orduan, mekanismoa oso ezezaguna den aldetik.
c) Hirugarren osagaia
Konposatu-mota asko eransten ohi zaie Ziegler-Natta katalizatzaileei; horien artean 02-a, H20-a, alkoholak, aminak, kloruroak,
fenolak, eterrak, substantzia aromatikoak, etb. Hauen eragina kantitatearen menpe dago eta beste bi osagaien erlazioaren menpe. Batzuk bes-
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te bi osagaien aktibitatea eta estereoespezifikotasuna handiagoa egiten
dute, beste batzuk txikiago, ordea. Konposatuok, gainera, zikinkeria
moduan egon daitezke.
Hirugarren osagaien eraginaren arrazoia beste biekin errealczionatu egiten dutelakoan aurkitu gehar da, erreakzioaren ondoren aktibitate
ezberdineko substantziak emango baitituzte. Baina, direnak direla, fenomenoa ez da bat ere ondo ulertzen eta kasu konkretu batzu besterik ez
dira behar den bezala ulertu. Horrela TiC1 3/(C2H5)A1C12 katalisatzailearen estereoespezifikotasuna handiagoa egiten da hexametilforrnamida erantsi ahala (propilenoaren polimerizazioan). Hau ulertzeko
erreakzio hau proposatu da:
2 Al(C 2H5 )2C12 + HMPA --> Al (C 2H5 )2C1 + Al Cl3HMPA
.A1 (C2H5)2 Cl askoz aktiboa delarik Al (C2H5) C12 baino.

23. GAIA
POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (IV)

23.1. Ziegler-Natta polimerizazioaren eskema zinetikoa
23.2. Abiaduraren adierazpenak
23.3. Behatutako konportamolde zinetikoa
23.4. Parametro zinetikoen balioak
23.5. Metal oxidoz osotutako katalizatzaileak
euskarrietan jarriak

23. POLIMERIZAZIO
ESTEREOESPEZIFIKOA (IV)
23.1. ZIEGLER-NATTA POLIMERIZAZIOAREN
ESKEMA ZINETIKOA

Ziegler-Natta polimerizazioaren zinetika, beste zenbait alderdi
bezala, arrunt korapilotsua da. Hauen barruan, berriz, eta orokorrean
polimerizazio homogenoa errazagoa dela tratatzen esan daiteke heterogenoa baino. Eta hau horrela arrazoi honengatik: Lehenengoak ioi-polimerizazio normalak aztertu ziren bezala iker daitezkeelako, kontutan
izanda, hori bai, bukatze-erreakzio egokia.
Heterogenoaz berriz oraintxe ikusiko dugu:
Polimerizazio hauetan monomeroaren eta taldeko metalaren
absortzioa gertatu behar dela onartzen da, disolbatu gabe dagoen trantsiziozko metalaren gainazalean. Trantsiziozko metala marra beltz batez
adieraziz:
Me R
+ Me R

+M

K2

►

Urrats hau haste-prozesuaren aldez aurrekoa da eta substantzien
absortzioa besterik ez da agitzen.
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Hastea :

Me-M-R

Me R

Hedatze :

r

Me-Mn -R
m

Me-M n+t-R

Bukatzea : Lau modu ezberdinez gerta daiteke.

a) Transferentzia monomeroari
Me -M- R

Me-M n -R

+ P
M
b) Hidrogeno-atomo baten barne-transferentzia
Me-Mn -R

Ks
-111>

Me H

+ P

c) Transferentzia Me,R taldeari

Me-Mn -R

Me-R
+ P

Me-R
d) Monomeroarekin erreakzionatuz produktu inaktiboa emanaz
Me-Mn -R
M

K tr.M

L me

+P

Bukatze beste modu batzu ere badaude, tranferentzia trantsiziozko metalari adibidez edo hirugarren osagaiari (H2, H20, ROH, etab.)
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23.2. ABIADURAREN ADIERAZPENAK
Abiaduraren espresio bat lortzeak, goragoko eskemaren arabera,
Langmuir-Hinsohelwood mekanismoa segitzen du, eta hauen arabera
erreakzioa absorbatutako M-aren eta Me-R-aren artean gertatuko da,
Baina bataren eta bestearen kantitatea gainazalean sartzeko duten
ahalmenaren arabera egongo da. Tratamendu honen arauera absortziooreka azkar-azkar lortzen da eta ez da orekaren-etenik izango prozesu
osoan.
Katalisatzailearen gainazal-zatikiak O A eta O m izanik
taldeko metalarentzat eta monomeroarentzat, Langmuir- isotermaren
arabera:
Ki [MeR]
[23.1]
—
e
A
1 + K l [MeR] + K2 [M]

K2 [Ivij
0m 1 + K
1 [MeR] + K2 [M]
Monomeroaren desagertze-abiadura leku aktibatu unitateko,
haste-prozesua kontutan hartzeke, honelaxe idatz daiteke:
d[M]
[C*] [23.3]
dt = (Kp + Ktr.m) em
[C*] hazten ari diren katea-kontzentrazioa izanik. Egoera estazionarioa
kontutan harturik haste-abiadura bukatze-abiaduren batura izango da:
Ki O A O m

=

Ks [C*] + Ktr.c [C*] O A + Ktr.M [C*] O m

[23.4]

Konbinatuz [23.4], [23.3] eta [23.2] ekuazioak:
(Kp+Ku.m) K i [MeR] K1 K2 M2
d[M]
dt
Ktr.c K I [MeR]+Ku.m K2M1
3
{ 1+K 2M +K i[MeRil { K s
1+K2 [M]+K [MeR] f

[23.5]

Xn-arentzat espresio bat lortzeko propagatze-abiadura bukatze-abiaduren baturaz zatikatuz lor daiteke. [23.5] ekuazioak forma
errazagoak har ditzake zenbait polimerizaziorentzat, etaparen bat edo
beste mespreziagarri bihurtzen bada. Nola MeR monomeroa baino
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polarragoa den, monotheroaren absortzioa txikiagoa izango da
bestearena baino: K 1 >» K2 . K2 , beraz, kendu egin daiteke. Beste
zenbait kasutan bukatze-moduak muga dezake prozesua eta espresioa
aski laburtu.
23.3. BEHATUTAKO KONPORTAMOLDE ZINETIKOA

23.1 irudian ikus daitekeen moduan, Ziegler-Natta polimerizazioen zinetika aski korapilotsua izan daiteke. Delako 1 motako malcurrak trantsiziozko metalen partikulak handi samarralc direnean lor dai-

3
/— \

/

2

_

1,2,3,
4

denbora

23.1 Irudia
Ziegler-Natta polimerizazioen konportamoldea.

tezke. Hasieran abiaduraren handiago egite bat dakusagu eta hori izan
daiteke partikulak txikiagoak egiten direlako polimero-kateen presio
mekanikoaren eraginez. Partikulak txikiagoak egiten dira eta toki aktiboen kopurua ere handiagoa. Puntu batetik aurrera egoera estazionariora iristen gara partikulak ezin baitira txikiagoak egin. Katalisatzailearen
partikulen tamaina txikiagoa bada hasieratik lehenago iritsiko da egoera
estazionariora (2 makurra).
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Zenbait polimerizaziotan abiaduraren handitze zorrotza ikusten
da ondoren txikiagoa egiteko (3 makurra). Zalantzarik gabe kasu honetan zentru aktibo ezberdinak daude Ziegler-Natta katalisatzailean, eta
hain aktiboak ez direnak desaktibatu egin daitezke haste-erreakzioan.
Hasieran ikusten den abiadura altua zenbait espezie disolbagarri daudelako izan daiteke. Tarte honetan polimerizazio osoa ez da esterecespezifikoa. Denborarekin, ordea-, katalisatzaileak zahartu egiten dira eta besteen konportamoldera iristen dira.
Beste zenbait sistematan (4 makurra) haste-urratsaren ondoren
abiadura txikiagoa egin daiteke. Jeneralean, tenperatura altuetan gertatu
ohi diren erreakzioak dira eta tenperatura horietan katalisatzaileak hondatu egiten dira. Konportamolde hau difusioak propagatze-prozesua
kontrolatzen duelako izan daiteke. Froga hauxe izan daiteke, hain zuzen ere, eragitea areagotzerakoan honelako sistemek konportamoldea
aldatu egiten dutela.
23.4. PARAMETRO ZINETIKOEN BALIOAK
taulan Ziegler-Natta polimerizazio tipiko batetan lortutako
parametroak eman dira. Propagatze-puntuen kopurua zatiki txikia da
0,1%) trantsiziozko metalaren atomo-kopuru totaletik. Abiadura-konstanteak ioi-polimerizazioetan lortutakoen antzerakoak dira.
23.1. TAULA

Etilenoaren polimerizazioaren parametro zinetikoak,
katalisatzaile Ti C13 I (C 2H 5)2 Al C13 delarik 40`C-tan
[C*]
KP

Ks

,..10

-2

moVmol Ti C13

80 1/mol . s

Ktr.M

3 x 10 -4 S-1
-2
1 x 10 1/mol . s

Ktr.H2

3 1/mol . s

Emandako adibidean bukatze-modurik inportanteena H2-ari
transferentzia da, zein erantsi baita hirugarren osagai moduan. Ziegler-Natta polimerizazioak anionikoen antzerakoak dira "polimero biziak"
ematen dituzten aldetik. Hauek bizirik iraun dezakete orduak edo eguna
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ere bai. Homogenoetan gutxitan iraun dezakete 5-10 minutu baino
gehiago.
Pisu molekularren banaketa zabala izan ohi da. M w/Mn- aren balioa 5-15 tartean egoten da, katalisatzaile heterogenoak erabiliz gero,
leku aktiboen aktibitate ezberdinengatik, tarte luzeengatik egoera estazionariora iritsi aurretik, difusiozko kontrolagatik, etab. k=katalisatzailea homogenoa izanda banaketa estuagoa da.
Aktibatze-energiak Ziegler-Natta prozesuetan 3-15 kcal/mol inguruan daude. Aktibatze-energia honen barruan haste-urratsaren aktibazio-energia dago, propagatze- eta bukatze-prozesuen energiak eta
absortzio-prozesuen energia. Nahiz Rp abiadura handiagoa egiten den
tenperaturarekin ez ohi da 70-100°C-tik gorako tenperaturarik erabili.
Tenperatura altuagoetan estereo espezifikotasuna galdu ohi da eta
katalisatzailea, gainera, hondatu egiten da.

23.5. METAL OXIDOZ OSOTUTAKO KATALIZATZAILEAK EUSKARRIETAN JARRIAK
Etilenoaren eta beste zenbait alkenoren polimerizazioa trantsiziozko metalen oxidoen bidez burutu izan da: Cr03, V205, NiO3.
Hauek dispertsatuak izan dira eta eutsiak beste material batetan: Si09,
Al2 03, ikatza, etab. Honela katalisatzailea partikula ocikitan egongo da
eta gamazal handiarekin. Metal-oxidoa, tenperatura altuetan 1-19-z erreduzituz aktibatuko da, edo beste erreduktoreak erabil daitezkel-12-aren
ordez: Li BH4, Na H, etab. Hauei aktibatzaile deritze.
Sistema hauek garrantzi industrial handia dute, zeren, adibidez,
lortzen diren polietilenoak oso-oso linealak baitira eta Ziegler-Natta
polimerizazioen bidez lortutakoen antzerakoak. Horrelako antza egongo da, zalantzarik gabe, mekanismoak ere oso antzerakoak izango
direlako.
Tenperatura altuetan erabili ahal izatea abantaila da, baina badaude monomeroak, estirenoa adibidez, baldintza horietan polimerizatzen
ez dutenak. Sistema hauek, gainera, pobre samarrak dira polimero
estereoespezifikoak lortzeko. Eta horrela, lor daitekeen polipropilenoa
kristalinitate handikoa izan daitekeen bezala, a-olefmen polimerizazioek, jeneralean, produktu amorfoak emango dituzte.

24. GAIA
ETAPA-POLIMERIZAZIOA (I)

24.1. Talde funtzionalen erreaktibotasuna
24.2. Poliestenfikazioaren eskema zinetikoa
24.3. Polimeroaren pisu molekularra autokatalisia
ala kanpo-katalisia gertatzen denean
24.4. Beste zenbait polimerizazio

24. ETAPA-POLIMERIZAZIOA (I)
Lehenengo ikasgaietan esan zen zerbait polikondentsazioaz edo
etapazko polimerizazioaz, eta orain, ikasgai hauetan, sakonago arituko
gara gai horretaz. Lehenbizi esan, erreakzio organiko asko dagoela
kondentsazio-erreakzioen bidez polimeroak eman ditzaketenak. Eta honela, esterifikazioalc, amidazioak, uretanoen eratzea, ordezkatze aromatikoak, etab. ditugu. Polimerizazioa bi talde funtzionalen artean gertatzen den erreakzioaz desarroilatzen da, adibidez azido eta alkohol
baten artean edo, isozianato eta hidroxido baten artean.
Etapa-polimerizazio guztiak bi taldetan bana daitezke erabili den
monomeroa zein den. Lehenengo talde batetan monomero polifuntzionalak sartuko ditugu eta monomero bakoitzak talde funtzional mota
bakarra edukiko du. Bigarren taldean monomero bakarra behar duten
kondentsazio-polhnerizazioak sartuko ditugu; monomeroek kasu honetan bi talde funtzional ezberdin izango dituzte.
Honela, bada, poliamidak bi modutara lor daitezke:
n H 2N - R - NH2 + n HOOC - R' - COOH --n
H HN - R - NH - OC - R' - CO OH + (2n-1) H20
n

Edo aminoazido baten erreakzioaren bidez:
n H 2N - R - COOH -n 1-1-[ HN - R - CO3' OH + (n-1) H 20

Bi erreakzio-talde hauek honelaxe idatz daitezke errazki:
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n

A-A-B-B1

A-A + n B-B

n

–[A-B

n A-B

n

A eta B talde funtzionalak izanik.
24.1. TALDE FUNTZIONALEN ERREAKTIBOTASUNA
Erradikal- eta kondentsazio-polimerizazioak aipatzerakoan,
lehen ikasgaietan hau ere, kondentsazio-polimerizazioetan polimeroaren pisu molekularra oso-oso astiro egiten zela handiagoa ikusten genuen, arrazoia justu etapatan gertatzen zelakoan aurkituz. Etapa-prozesuaren ondorioz lehen urratsean dimeroak eratuko ziren, ondoren trimeroak eta tetrameroak formatzeko, etab. Honen ondorioz monomeroa
denbora gutxitan desagertuko zen, baina pisu molekular handi samarra
lortzea aski zaila izanik. Eta horrela, eratutako katearen batazbesteko
luzera 10 unitateko besterik ez dela oraindik, disoluziotan geratzen den
monomeroa %1-ra ez da iristen normalean.
Etapa-polimerizazioak, bada, honelaxe deskriba daitezke:
monomeroa
dimeroa
dimeroa
trimeroa
etab.

+
+
+
+

monomeroa
monomeroa
dimeroa
dimeroa

Jeneralean bada n-meroa + m-meroa -->
edozeinek edozeinekin erreakziona baitezake.

dimeroa
trimeroa
tetrameroa
pentameroa
(n+m)-meroa

Horrenbeste erreakzio ezberdin izateak zaildu egiten du ikaragarri analisi zinetikoa, baina, hala ere, talde funtzionalen errealctibotasunak molekularen tamainarekin zer ikusirik ez duela frogatzen bada
analisia asko erraztu ahal da.
Hori horrela frogatzen bada poliesterifikazioa esterifikazio-erreakzioa dela esan daiteke, azido azetikoaren eta etil alkoholaren
artekoaren antzerakoa.
Esandakoa esperimentalki frogatu izan da serie homologoen
erreakzio-abiadurak ikertuz, hots, honelako erreakzioa aztertuz:
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HC1
H (CH 2) nCOOH + C,2 H 5 OH -> H (CH 2 ) n CO0C 2H5 + H20
n-aren balio ezberdinentzat. Lortutako abiadura-konstanteak 24.I. taulan ikus daitezke. Lehen urrats batetan azidoen erreaktibotasuna txilciagoa egiten bada ere n-a handiagoa egiterakoan, n = 3 baliotik aurrera
tamainaren eragina kontutan ez hartzekoa da. Antzera gertatzen da, taulan ikus daitekeen bigarren zutabeari begiratuz, diazidoekin.
24.1. TAULA
Abiadura-konstanteak estenfikazioetan
25(r-tan serie homologoetan

n

K . 10

4

H(CH 2)n COOH
1

22,1

2

15,3
7,5
7,5
7,4
--7,5
7,4
7,6
7,5
7,7
7,7

3
4
5
6
8
9
11
13
15
17

K . 10

4

(CH 2)n (COOH) 2
6,0
8,7
8,4
7,8
7,3

Tamainarekin ikusten den independentzia hau teorikoki ere azal
daiteke: Talde funtzionalak duen mugikortasunak ez du zer ikusirik
hazten ari den katearen mugikortasunarekin, zeren gerta daiteke katea
bere osotasunean ez mugitzea, baina bai talde funtzionalak, kateak har
ditzakeen ordenamendu ezberdinengatik. Bakarrik, pisu molekularra
oso handia bada difusioak kontrolatuko du polimerizazioa molekulen
mugirkotasuna eragotziz.
24.2. POLIESTERIFIKAZIOAREN ESKEMA ZINETIKOA

Polikondentsazioaren eskema zinetikoa ikusi ahal izateko poliesterifikazioa aztertuko dugu konkretoki. Esterifikazioa oso erreakzio
ezaguna da kimika organikoan eta ezaguna da gainera katalisi azidoaren
bidez gertatzen dela. Beste horrenbeste esan daiteke poliesterifikazioaz:
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011

0
Ki
11

C - OH

C - OH + H A

+A

2

eta ondoren:
OH

OH
K3

1

-------

C - OH + -,-- OH ------"
4--- -,--- C - OH
+

1\4

I

OH
Azkenean:

OH
-

K5
OH "="
4 __

0
1

C-

H20 + 11+

K6

OH
Prozesu guztiak, zalantzarik gabe, orekazkoak dira, baina nola
gehienetan poliesterraren etekin ona nahi den ura kentzen da formatu
ahala. Horren ondorioz, erreakzioak itzulezinak balira bezala azter
daitezke.
Poliesterifikazio normaletan polimerizazio-abiadura, Rp, esperimentalki lor daiteke azidoaren kontzentrazioa neurtuz balorazio baten
bidez:
d[COOH]
RP =
dt
Nola erreakzio guztietan kontrolwailea bigarrena den:
R -

-d[COOH]
K3 [C+ (OH)2] [OH]
dt

[24.1]

Adierazpen honetan ageri den [C + (OH)2]-a ezin da esperimentalki
neurtu eta horregatik beste adierazpen honen bidez kendu ahal izango
dugu:
Ki [C+ (OH)2][A]
[24.2]
K - K 2 [COOH][HA]
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Beraz:
d[COOH] K i K3 [COOH] [OH] [HA]
dt

[24.3]

=

K2 [K]
Edo, beste modu batetara, kontutan izanik azidoaren disoziazio-konstantea:

d[COOH] K 1K3 [COOH] [OH] [H1
K2 KFLA
dt

[24.4]

Bi adierazpen orokor hauen aurrean bi posibilitate azaltzen zaizkigu, HA azidoa zein den. Eta honela polikondentsazio autokatalisatuak edukiko ditugu azido katalisatzailea monomeroa bera denean. Beste azido bat eransten bada, ostera, kanpo-katalisia dugula esango dugu.
Goazen ikustera lehenbizi autokatalisia. Kasu honetan
[HA] = [COOH] izango dugu eta [24.3] ekuazioa honelaxe idatziko
dugu:
d[COOH]
= K [COOH]2 [OH]
[24.5]
dt
K konstantean beste denak sartzen direlarik. Hona hemen etapazko polimerizazio autokatalisatuen berezitasun bat: Abiadura bigarren ordenakoa da azidoarekiko eta lehenengo ordenakoa alkoholarekiko. Polimerizazio askotan, berriz, [COOH] = [OH] eta orduan:
d[M]
3
= K [MI
[24.6]
dt
edo

d[M]

= K dt

[24.7]

[M]3
[M] = [COOH] = [OH] izanik. Integratuz:
1
2Kt=
+ kte

[24.8]

[M] 2

konbertsio-maila p –

[1\4].-[M]

izanik, hauxe izango dugu:

[Mlo
[M] = [M]o (1-P)

[24.9]
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eta [24.8] ekuazioa:
2

2 [M]o K —t

1

[24.10]

, + Kte

(1-p)
1
(1-p)

2

aren irudikapenak t-aren aurrean zuzen bat emango digu.

Konportamendu hau esperimentalki ikusi ahal izan da 24.1 irudian ikus
daitekeen moduan.
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24.1 Irudia
Azido adipikoaren eta dietilenglikolarentzat
166°C-tan lortutako irudikapena.
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24.3. POLIMEROAREN PISU MOLEKULARRA AUTOKATALISIA ALA KANPO-KATALISIA GERTATZEN DENEAN

Jakina denez pisu molekularrak berebiziko inportantzia industriala du eta behar-beharrezkoa da polimeroak pisu molekular minimoa
izatea zenbait propietate izan ditzan. Ikertzen ari garen erreakzioan zera
kontutan hartu behar da lehenbizi: Erreakzionatu gabe geratu den
karboxilo talde-kopurua, N-z adieraziko dena, momentu horretan disoluziotan dagoen molekula-kopuruaren berdina da. Alde batetik molekula luzeek erreakzionatu gabeko talde funtzional bana dute eta bestetik
geratzen diren monomeroek edo bi talde dituzte edo bat ere ez, hau da,
batazbeste talde funtzional bat. Katea polimerikoan geratzen den diolaren eta diazidoaren hondarrari unitate estrukturala edo egiturazko unitatea deritzo. Eta polimerizatze-maila, 57n , kateak duen egiturazko unitateen kopurua izango da.
Honelaxe defini daiteke polimerizatze-maila:
[M]o=
o
[M]
n N

[24.11]

Kontutan izanik N-z eman den definizioa [24.11] espresioa [24.9]-areIdn erlazionatuz:
xn =

1

[24.12]

eta [24.10]-arekin konbinatuz:
2 [M].2 K t = Xñ - kte

[24.13]

Hau, ikusten denez, [24.10]-aren guztiz antzerakoa da eta horregatik
24.1 irudian bertan irudikatu da 5Zn , p-aren ondoan. Ikusten den legez,
erreakzio-denbora luzeak behar dira ikusteko moduko pisu molekularrak lortzeko.
Kanpo-katalisia

Pisu molekular handitze txiki hau zinetika hirugarren ordenakoa
izatearen ondorioa da eta oso egokia ez den egoera hau gainditu nahi
bada azidoren baten (sulfurikoa adibidez) kantitate txikiak erantsi
beharko dizkiogu disoluzioari. Baldintza hauetan [HA] katalisatzailearen kontzentrazioa da eta nola konstantea mantentzen den [24.4] ekuazioa honelaxe idatz daiteke:
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d[M]

K, [m] 2

[24.14]

dt

Integratuz:
1
[M]. K't = - T.T3 - kte

[24.15]
[24.16]

[M] 0 K' t = X n - kte

eta

Azken ekuazio hau esperimentalki frogatu ahal izan da 24.2
irudian ikus daitekeen legez; 24.1 irudiarekin konparatuz polimerizatze-mailaren handitzea nabaria da eta poliestirifikazioa, baldintza hauetan,
askoz ere interesanteagoa da.
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24.2 Irudia
Azido adipikoaren eta dietilenglikolaren poliesterifikazioa 109 °C-tan azido p-toluensulfunikoaren % 0,4 portzentaiarekin.
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24.4. BESTE ZENBAIT POLIMERIZAZIO
Poliesterifikazioa segitzen ez duten beste erreakzioentzat bide
hauek ditugu:
a) Batzuk (poliamidak) katalisatzailerik gabe gertatuko dira.
b) Beste batzuk (urea, melanina edo fenol formaldehidoarekin) kanpo-katalisatzailea behar dute nahi eta nahi ez.
c) Beste batzu, gutxi, (poliuretanoen eratzea) baseen bidez katalisatuko
dira, baina katalisatzailerik gabe ere buru daitezke nahi ez diren
erreakzio sekundarioak gerta daitezkeenean.
Edozein kasutan, lortutako ekuazioek zein AA + BB
erreakzioentzat zein A - B motako erreakzioentzat balio dute.

25. GAIA
ETAPA-POLIMERIZAZIOA (II)

25.1. Pisu molekularraren kontrola polimerizazio
linealetan
25.2. Pisu molekularraren banaketa polimerizazio
linealetan
25.3. Kondentsazio-erreakzioak polimero adarkatuak
lortzen direnean

25. ETAPA-POLIMERIZAZIOA (II)
25.1. PISU MOLEKULARRAREN KONTROLA
POLIMERIZAZIO LINEALETAN

Pisu molekularraren kontrolak polimerizazioetan bi alderdi oso
inportante ditu. Polimeroen sintesian, batek normalean polimeroaren
pisu molekular konkretu bat lortu nahi du, lortu nahi den propietatearen
arabera; balio altuagoak edo baxuagoak ez dira nahi izaten. Nola pisu
molekularra erreakzio-denboraren menpe dagoen, pisu molekular konkretu bat erreakzioa geraraziz, hoztuz adibidez, lor daiteke. Modu honetara lortutako polimeroa, ordea, ezegonkorra da eta prozesatzeko edo
eman beharko zaizkion beroaldiek pisu molekularra aldaraz diezaiokete, honelako kasuetan polimeroaren mutur bietan talde funtzional
erreaktiboak baitaude elkarrekin erreakziona dezaketenak.
Honelako egoerak, dena den, gainditu egin daitezke bi monotneroen kontzentrazioak kontrolatuz, eta kontzentrazioak ez-estelciometrikoak izan daitezen lortuz. Kasu honetan erreaktibo bat soberan egongo
da eta bestea ahitu denean gai izango da katearen muturrean dagoen
beste motako taldearekin erreakzionatzeko. Horren ondorioz polimeroaren muturretan talde funtzional berdina geratuko da eta, ezin erreakziorik gerta daitekeenez, ez da pisu molekularraren aldaketarik
gertatuko.
Metodo honen ordez, erreakzioaren momentu batetan monomero
monofuntzional baten kantitate txiki bat erants dakioke disoluzioari.
Honek, errezionatuz katearen muturrean dagoen beste motako talde
funtzionalarekin, talde erreaktiborik gabe utziko du katea. Adibidez,
azido bentzoikoa, azetikoa edo laurikoa poliamiden hazkundea kontrolatzeko erabil daitezke.
Orain arte kualitatibolci besterik ez dugu hitzegin, eta argi dago
sobera estekiometrikoaren dohitzea oso zehatz egin behar dela, hau da,
kuantitatiboki, horren menpe egongo baita lortutako pisu molekularra.
Gainera, neurriak hartu beharko dira disoluziotan egon daitezkeen
zikinkeriekin, batzutan eragin handia eduki baitezakete, talde funtzional
egokiak dituztelako, lortutako polimeroaren pisu molekularraren
gainean. Azterketa kuantitatiboa egiteko zenbait erreakzio-mota aipatuko ditugu.
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1. Mola. Monomero bifuntzionalak daudenean
Eman dezagun A - A eta B - B motako bi monomero ditugula,
B - B monomeroa izanik soberan dagoena. Bitez NA eta NB, A eta
B-aren talde funtzionalen kopurua, hau da, A - A eta B - B molekulen
doblea, molekula bakoitzak bi talde funtzional baititu. Bedi r = NA/NB
ez-adostasun estekiometrikoa neurtzen duen erlazioa, definituta beti bat
baino txikiagoa edo berdina izan dadin. Monomero-molekula totala
horren arabera:
NA + NB NA '(1 + 1/r)

2

=

2

Emanaz p talde batek erreakzionatuta egoteko duen probabilitatea dela, 1-p erreakzionatu gabe egoteko duen probabilitatea izango
da. p delakoak, beraz, erreakzioaren hedadura emango du eta ari garen
kasuan, konkretoki, A taldeak (gutxien dagoena) erreakzionatuta egoteko duen probabilitatea.
Gure helburua Rn lortzea denez, kalkulu hau egin beharko
dugu:
Xn –

hasierako talde funtzionalen kopurua
t momentuan libre gerarzen diren talde-kopurua

Hasi-hasieran talde funtzionalen kopurua N A + NB izango da.
Erreakzionatu duen A monomeroaren kopurua p N A bada, beste
horrenbeste esan daiteke B monomeroaren kopurua p NA dela. Beraz
NA - p NA
A taldekoak
libre geratzen diren taldeak:
N B - p NAB taldekoak
NA + NB

1+r
3Zn NA + NB - 2 p NA 1-2pr+r

[25.1]

Honek erlazionatu egiten ditu Xn eta ez-adostasun estekiometrikoa. Ekuazio honek, bestalde, bi muga-egoera ditu:
Batean, bi monomeroak kantitate estekiometrikoan badaude
r = 1 izango da, eta
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Xn =

[25.2]
11p
Hau [24.11] ekuazioarekin konparatuz, talde funtzional batek
erreakzionatuta egoteko duen probabilitatea (p) konbertsioarekin
identifikatuta geratzen da.
Bestalde polimerizazioa konbertsio osora eramaten bada p = 1
X

n

=

1+r
1-r

[25.3]

[25.1] erlazioaren bidez r eta p aldagaiekin joka daiteke komeni den
polimerizatze-maila edukitzeko.
2. Mota. Monomero monofuntzionalen bidez kontrola
Polimerizatze-mailaren kontrola monomero monofuntzional
baten bidez, B adibidez, egiten bada modu antzerako batez:
NA
M=

[25.4]

NB + 2 NB
NB ' botatako monomero monofuntzionalaren molekula-kopurua
izanik, eta NA eta NB lehen bezala.
3. Mota. A-B motako monomeroekin
A-B motako monomeroekin estekiometria berdina da besterik
gabe r = 1. Beraz, besteetan bezala, [25.1] ekuazioa erabiliko da, baina
lortuko den polimeroa ez-egonkorra izango da mutur bietan talde
funtzional biak egongo baitira. Polimero hauen pisu molekularra, beraz, aldatu ahal izango da. Kasu honetan pisu molekularraren kontrola
B (edo A) monomeroaren kantitate txikiak botaz egingo da. Kasu
honetan [25.4] ekuazioa erabili beharko dugu eta N A = NB bete
beharko da.
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25.2. PISU MOLEKULARRAREN BANAKETA
POLIMERIZAZIO LINEALETAN

Polimerizazio baten azken-emaitza, dakigunez, pisu molekular
ezberdineko polimero-molekulen nahastea da. Arrazoi teknikoak eta
praktikoak daude pisu molekularraren banaketa (MWD) aztertzera
garamatzatenak. Ondoren azalduko dugun erakarketa Flory-k (1953)
asmatu zuen eta berdin balio du A-B motako sistementzat edo A-A eta
B-B motako sistementzat.
Horretarako ikus dezagun zer probabilitate dagoen polimero
multzo batetan x unitateko katea bat aurkitzeko edo, berdin dena, A
motako x-1 unitate erreakzionatuta eta bat erreakzionatu gabe aurkitzeko probabilitatea.
A taldealc erreakzionatuta egoteko duen probabilitatea, gogora
gorago ikusitakoa, p izango da. Eta nola x-mero batetan x-1 talde A
erreakzionatuta dauden, probabilitate totala:
P• p • p •P

= p x-1

x-1
Eta, gainera, nola A talde bat erreakzionatu gabe dagoen, dagokion
probabilitatea (1-p) da. Biak biderkatuz:
Nx = px-i (i_p)

[25.5]

Probabilitatea mol-zatikiaren sinonimoa denez, x luzerako
molekula-kopurua hauxe izango da:
Nx = N px-i (i_p)

[25.6]

N polimero-molekula totala izanik eta Nx, x-meroen molekulakopurua.
Hasieran zegoen unitate estruktutalen kopurua N o bazen,
N = No (1-p) izango da eta
Nx = No (1-p)2 px- 1[25.7]
Amai-taldeen pisua despreziatuz, pisu-frakzioa, w x, ekuazio
honen bidez emanda datorrena: wx = x . Nx/No, [25.7] ekuazioaren
laguntzaz honelaxe idatz daiteke:
wx = x (1 _p)2 px-i
[25.8]
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[25.7] eta [25.8] ekuazioek zenbakizko eta pisuzko banaketa-funtzioalc ematen dituzte etapazko polimerizazio linealentzat, konbertsio-maila p denean. Banaketa honi Flory-rena edo banaketarik probableena deritzo. 25.1 eta 25.2 irudietan ikus daitezke banaketak.
Azter bitza ikasleak irudiok.
Banaketa-funtzio honen lorpen esperimentala burutzeak fralczionamendu gogorra egitea suposatzen du, pisu molekularren neurria egin
eta bakoitzaren kantitatea pisa. Esperimentalki, normalean, diagrama
akumulatuak edo metatuak deritzenak erabili ohi dira. Integral metatuak, I X delakoak alegia, x polimerizatze-mailarainoko materiala hartzen
du eta [25.8] ekuazioa integratuz kalkulatzen da:
Ix = 1 - [1 + (1-p)

x] pX

[25.9]

25.1 Irudia
Molekula-kopuruaren
zatikiaren banaketa-makurra polimerizazio linealetan.
(1) p = 0,9600
(2) p = 0,9875
(3) p = 0,9950
100

200
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400

500

x, polimerizatze-maila

25.2 Irudia
Pisu-zatikiaren banaketa-makurra polimerizazio linealetan.
(1) p = 0,9600
(2) p = 0,9875
(3) p = 0,9950
100

200

500
400.
300
x, polimerizatze-maila
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eta hauxe da Flory-ren metodoa erabiliz lortzen den adierazpen teorikoa; honen irudikapen grafikoa 25.3 irudian ikus daiteke eta berau
da, hain zuzen, esperimentalki frogatu beharra dagoena. 25.4 irudian
teoriaren eta esperientziaren arteko adostasuna ikus daiteke.

25.3 Irudia
Banaketa-makur integratua aurreko bi irudietako kasu beraietan.
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25.4 Irudia
Polihexametilen adipamidaren banaketa-makur
integratua. Borobilak datu esperimentalak dira.
(16). Makurra [25.9] ekuazioaren bidez kalkulatu da p = 0,9909 balioarentzat.
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Beste magnitude interesante bat, pisu molekularraren banaketari
dagokionez, banaketaren zabalera dugu l hau da, polimerizatzginailarefi
zein tartetan dauden kateak. Horretarako batazbesteko zenbakizko polimerizatze-maila eta pisuzko polimerizatze-maila definitzea komeni da:
x N„
X n = w = /x1•1, = z

x

px-1

(1-p)

[25.10]

Eta batuketa eginez:
Era berean: •
XW x

x wx = z x2 px-1 (i_p

)

=

11+11:

[25.11]

Banaketaren zabalera zatiketa eginez lortzen da:
3Cw

=1+p
Xn

[25.12]

) sinonimoa da. Zabalerahau, bestalde, polisakabanatzearen (fs.71
ren balioa handiagoa egiten da konbertsio-maila handiagoa egiterakoan
eta 2 baliora joko du konbertsio osoa dugunerako. Banaketa, beraz,
estuagoa da erradikal-polimerizazioetan baino.
Orain arte emandako ekuazioek ([25.5]-tik [25.12]-ra bitartekoak) berdin balio dute, aldaketa txikiekin, sistemari monomero monofuntzionalen bat edo monomero bifuntzionalen bat bota zaionean.
Lehenengo kasuan erreakzio-hedapenaren ordez talde batek monomero monofuntzionalarekin erreakzionatzeko duen probabilitatea jarri behar da. Kasu bietan, dena den, p-ren ordez p.r 1/2 jarriaz hurbilketa ona lortzen da.
25.3. KONDENTSAZIO-ERREAKZIOAK POLIMERO
ADARKATUAK LORTZEN DIRENEAN

Orain arte polimero linealak ematen dituzten monomero bifuntzionalen polimerizazioez aritu gara. Bi talde funtzional baino gehiago
dituzten monomeroak jartzen direnean erreakzionatzeko orduan lortzen
diren polimeroak erramifikatuak izango dira eta zenbait monomerorekin, gainera, erretikulatuak edo saretuak.
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Honela, A-B erreaktiboa polimerizatzen denean A f monomero
f-funtzionalaren aurrean (f > 2 izanik) orduan adarrak dituen polimeroa
lor daiteke:
BA BA-BA-BA
AB-AB-AB
T
A
B
A

SB
f-ri funtzionaltasuna deritzo eta ipini dugun kasuan f = 3 da.
Polilondentsazio ez-linealaren pisu molekularraren banaketa askoz ere estuagoa izango da polimerizazio linealetan baino. Batazbesteko neurriarekin konparatuz molekula oso ezberdinak egoteak zera esan
nahi luke, hain zuzen, adar batzu oso luzeak direla beste batzu oso motzak diren bitartean. Hau, ordea, oso da inprobablea.
Banaketa-funtzioa honelako polimerizazioentzat Shaefgen-ek eta
Floty-k (1948) lortu zuten eta emaitzak besterik ez ditugu emango:
—
fp + 1 - p
Xn – [25.131
1-p

XW

=

2 2
(f-1) p + (3f-2) p + 1
(fp+l-p) (1-p)

[25.14]

Banaketaren zabalera:
rcv,
=

fP

1+

[25.15]

(fp+l-p)2

5.Z.n

p = 1 denean
XW
5nen

—1

1

+—

[25.16]
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[25.141 ekuazioak ematen duen pisu-banaketa polimerizatzemailaren funtzioan [25.5] irudian ikus daiteke funtzionaltasun ezberdinentzat.
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25.5 Irudia
Banaketa-makurrak polikondentsazio ez linealetan
(1) makurra: f = 1; (2) makurra: f = 2
(3)
" : f = 3; (4)
"
:f=4

Makurrak polimerizatze-maila 80 denean egin dira. Banaketa
estuagoa egiten da Ai-aren funtzionaltasuna handiagoa egin ahala.
f = 1 eta f = 2 denean polimero linealak lortuko dira, f = 3 eta f = 4
denean, berriz, polimero adarkatuak.

26. GAIA
ETAPA POLIMERIZAZIOA (III)

26.1. Etretikulatzea edo saretzea. Gelifikatze-puntua
26.2. Carothers-en ekuazioa
26.3. Gelifikatzearen hurbilketa estadistikoa
26.4. Carothers-en eta Flory-ren ereduen frogatze
esperimentala
26.5. Pisu molekularren banaketa polimero saretuetan

26. ETAPA-POLIMERIZAZIOA (III)
26.1. ERRETIKULATZEA EDO SARETZEA.
GELIFIKATZE-PUNTUA
Monomero baten edo gehiagoren funtzionaltasuna bi baino handiagoa bada, eratzen diren polimero-egiturak adarkatuak izango dira.
Baldintza egokietan egitura adarkatuak sare tridimentsionalak emango
dituzte. Hau erakusteko adibideren bat ikusiko dugu:
Lehenbizi A-B moetako monomero difuntzionalak A

A

A
motako monomero trifuntzionalarekin kopolimerizatzen duela suposatuko dugu, A eta B amai-talde funtzionalak izanik eta marrak molekularen beste dena. A eta B taldeen erreakzioak egitura adarkatuak etnango ditu:
A-BA-BA-BA-BA TAB-AB-AB-A
A
B
AB-AB -AB-A
Polimerizazioa hortxe bukatuko litzateke eratzen diren egitura
adarkatuek denek talde berdina dutelako muturretan. Sare tridimentsionala egiteko egitura hau, bigarren erreakzio batek egon behar du, adibidez, B-B motako monomeroak eman dezakeena
AB-AB-AB-AB-A
A-BA-BA-BA
A
B
A
A
B - AB - AB - AB - BA - B
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Sare honen eratzea esperimentalki ikus daiteke ingurunearen gelifikatzea ikusten delako. Honen ondorioz guztiz disolbaezina den polimeroa (parte bat gutxienez) eratzen da, disolbaezina bai tenperatura altuetan bai edozein disolbatzailetan. Puntu honi gelifikatze-puntua esaten zaio.
Saretze-erreakzioa inportante-inportantea da merkatal ikuspegitik
eta, horrela, plastiko saretuak geroago eta gehiago erabiltzen ari dira
tenperatura altuetan, adibidez, duten egonkortasunagatik eta tentsioak
gainditzeko duten ahalmenagatik. Tenperatura altuetan jarioten ez diren
polimero hauei termoegonkorrak derizte eta jarioten direnei termoplastikoak. Ideiaren bat izan dezagun material hauek duten garrantziaz zera
esango dugu, hain zuzen ere, 1968.ean U.S.A.-n ekoiztutako plastikoetatik %25 plastiko saretuak zirela.

26.2. CAROTHERS-EN EKUAZIOA
Saretze-erreakzioak kontrolatu behar direla eta, modu egokian
erabili ahal izateko, garrantzizko da gelifikatzearen eta konbertsio-mailaren artean dagoen erlazioa jakitea. Carothers izan zen lehenengoa
honelako erlazio bat lortu zuena eta frogatuta dago, askotan behintzat,
oso baliogarria dela. Horretarako batazbesteko funtzionaltasuna deritzona definitu zuen. A eta B talde funtzionalen kantitatea estelciometrikoa denean:
Nifi
_
f=
[26.1]
Ni mota bakoitzeko molekula-kopurua izanik eta fifuntzionaltasuna.
Honela, adibide moduan, 2 mol glizerol (triola) eta 3 mol azido
ftalikoren (diazidoa) arteko erreakzioan:
— 2x3+3x2
f—
= 2,4
5
A eta B taldeen kantitatea ekibalentea denean sistema batetan hasiera batetan sisteman dagoen monomero-molekulen kopurua N o bada
dagokion talde funtzionalen kopurua N of izango da. Erreakzioa bukatu ondoren N molekula geratzen badira erreakzionatu gabe, orduan 2
(No-N) izango dira erreakzionatu duen talde funtzionalen kopurua.
Erreakzio-hedapena, p, galdutako talde funtzionalen frakzioa izango
da:
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2 (No - N)
[26.2]

P=
No f

Polimerizatze-maila, berriz:
No

[26.3]

Xn
Eta ondorioz:
3zn = 2

[26.4]

2-pf
Birrordenatuz:
2
P =

2

[26.5]

f Xn f

Eta honi esaten zaio, hain zuzen. Carothers-en ekuazioa, konbertsio-maila eta polimerizatze-maila funtzionaltasunarekin erlazionatzen dituena.
Ekuazio honen ondorio inportantea gelifikatze-puntuan hartzen
duen forma da, 3Zn

dugunean. Orduan
2

[26.6]

f
Honen bidez gelifikatzea hedatzen hasten den konbertsio teorikoa kalkula daiteke. Adibide moduan jarritako sistemarentzat (glizerola/azido
ftalikoa 2:3), hedapen kritikoa p c = 0,833 izango da.
Orain arte emandako ekuazioak, [26.5] eta [26.6], bi osagaien
kantitate estekiometrikoak ditugunean erabili ahal izango dira. Estekiometrikoak ez direnean [26.1] ekuazioen bidez lortutako batazbesteko
funtzionaltasuna altuegia izango da. Honela bada, 1 mol glizerol eta 5
mol azido ftaliko ditugunean f = 2,17 izango da; eta [26.5] ekuazioak
konbertsio altuetan pisu molekular altuko polimeroak lortuko direla
aurresaten du. Gelifikatzea, gainera, pc = 0,922 balioan hasiko litzateke. Aurresate biak esperimentalki lortutako balioen aurka doaz.
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Horrelako akatsak, neurri batetan behinik behin, batazbesteko
funtzionaltasuna beste modu batez definituz gainditu dira. Ezadostasun
estekiometrikoa dagoenean (pinner, 1956) batazbesteko funtzionaltasuna soberan ez dagoen talde funtzionalen doblea izango litzateke zati
molekula-kopuru totala. Honekin zera hartzen da kontutan: Errealczio-hedapena (eta saretzea, noski, gertatzen bada) kantitate txikienetan
dagoen erreaktiboaren menpe dago eta soberan dagoenak ez du interes
handirik. Honen eraginez batazbesteko funtzionaltasuna txikiagoa egiten da, emandako adibidean ikus daitekeen bezala. Definizio-modu
berriaren arabera f = 1 izango da eta teorikoki lortzen diren 57n -aren
eta pc-aren balioak ondo daude esperimentalki lortutakoekin.

26.3. GELIFIKATZEAREN HURBILKETA
ESTADISTIKOA
Sail honetan gel-puntua azaltzen den erreakzio-hedapenaren
maila kalkulatu edo aurresan nahi da monomero polifuntzionalen polimerizazioaren kasuan. Hau da, zein izango den erreakzio-hedapen minimoa egitura erretikulatu tridimentsionala izan dadin. Gel-puntuaren
kalkulu estadistikoa Flory-k eta Stockmayer-ek egin zuten orain ikusiko dugun modura.
Hasteko, katea makromolekularretan aurki daitezkeen adarkatzeari buruzko zenbait hastapen ikusiko ditugu. Horrela adarkatze-korapiloa definituko dugu: Bi katea baino gehiago irteten direneko malcromolekularen unitate monomerikoa izango da. Adibidez
A --r– A unitatea gorago marraztutako egituran adarkatze-korapiloa
da, eta trifuntzionala konkretoki, bertatik hiru katea sortzen direlako.
Kasu orokorrean makromolekula batetan adarkatze-korapilo f-funtzionalak izan daitezke eta honetan korapilotik f katea irtengo dira.
Egitura makromolekular baten adarkatze-koefizientea, a, definituko dugu orain: Egitura horretako edozein kateak adarkatze-korapilo
batean hasi eta adarkatze-korapilo batean amaitzeko duen probabilitatea
bezala. 1-oc, beraz, katea batek korapilo batean hasi eta beste edozein
puntutan bukatzeko duen probabilitatea izango da.
Goazen ikustera orain nola erlaziona adarkatze-koefizientea eta
gel-puntua. Egin dezagun, horretarako, burutapen hau: Har dezagun
makromolekulako edozein unitate monomeriko eta abia gaitezen katean
zehar korapilo bat aurkitu arte. Korapiloa f-funtzionala bada korapilotik
f-1 kateak irtengo dute (f-garrena gu goazena izango da) eta horietatik
batzuk beste korapilo batetan bukatzen duten bitartean beste batzu libre
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pratuke difã. tt-ak kaleak beste korapilo batetan bukatuko dueneko
probabilitatea emango du. Beraz f-1 kateetatik a(f-1)-ek korapilo
batetan bukatuko dute.
Kontutan hartzen ari garen egitura adarkatua gela bada, gure
ibilaldian korapilo bat aurkitzen dugun bakoitzean bertatik irtetzen duten kateetatik batek gutxienez, gela izan dezagun, beste korapilo batekin bukatu beharko du. Hau da, gela izan dezagun baldintza hauxe
izango da a (f-1) _ 1. Eta adarkatze-koefizientearen balio minimoa
edo kritikoa hauxe:
a cr= (f-1)-1
[26.7]
Ikus dezagun orain nola erlaziona adarkatze-koefizientea, a, eta
erreakzio-hedapena, p. Polimerizazioa mota honetakoa: A-A + B-B
+Af dela emanaz, Af monomero f-funtzionala izanik, p A taldeen
frakzioa izango da Af monomeroan, eta (1- p) A taldeen frakzioa A-A
monomeroan. Katea batek Af korapiloan hasi eta Af korapiloan amaitzeko probabilitate bat du eta horixe da, hain zuzen, gure ondorengo
helburua, probabilitate hori lortu.
Idatz dezagun horretarako x unitate dituen katea bat:

(f-1) A

AB-BA AB-BA-A
1

B-BA-AB-BA-

(f-1)

2

pA eta pB A taldeak eta B taldeak erreakzionatuta egoteko duten probabilitateak izango dira. Baina A taldeek aukera bakarra dute, hain zuzen,
B-B monomeroarekin erreakzionatuta egoteko; B taldeek, ostera, bi
aukera dituzte, bata Af monomeroarekin erreakzionatuta egoteko eta
beste bat A-A monomeroarekin erreakzionatuta egoteko.
Hori dela eta pB = pB p + pB (1-0) izango da. Banan banan
probabilitatea zein den jakinda katea osoaren probabilitatea kalkula
dezakegu:
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A

pB(1-p) pB (1- p)

PB(1-p)

p > -AB

BP

P

A

.B4A-AB 4Ajs.

1 lk 2 lk

A
PA

PA

lk X

PA

PA

PA

Probabilitate totala:
Px [ PA PB (1 13)1x PA PB P
Katea-multzo osoa eratzeko probabilitatea a:
PA

PB P

[26.8]

Py =

OC =

[1 - pA pn (1 - p)

Hemendik: p A edo pB kendu egin daiteke ez-adostasun estekiometrikoa, r kontutan hartuz, zeren pB = r.pA baita:
r pA p

2

2
PB

1 - r pA (1 - p)

2

OC =

P

[26.9]

r - pB (1 - p)

[26.7] ekuazioarekin konbinatuz erreakzio-hedapena gel-puntuan lortzen da:

1
Pc

[26.10]

[r + r p (f-2)]1/2

Zenbait kasu berezi daude [26.9] eta [26.10] ekuazioei dagokienez:
a) Talde funtzional biak kantitate berdinetan badaude r = 1
izango da eta p A = pB. Beraz:
2

oc —

P P
1-p

2

(1 -

[26.11]
p)
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1
Pc

[26.12]

[1 + p (f-2)]1/2

b) Polimerizazioa A-A molekularik gabe jazotzen denean p =1
izango da:
2

PB

2

cc = r p A = —r
1
Pc

[26.13]

[26.14]

[r + r (f-2)]1/2

c) Baldintza biak batera gertatzen direnean r = p = 1
Ot =

p2

1
Pc =

[1 + (f-2)]1/2

[26.15]

d) Monomero biak f>2 dutenean, katea batek korapilo-korapilo
tartean egoteko duen probabilitatea erreakzionatzeko duen
probabilitatea da besterik gabe. Beraz:
1
Pc = f-1

[26.16]

26.4. CAROTHERS-EN ETA FLORY-REN EREDUEN
FROGATZE ESPERIMENTALA

Orain arte emandako bi ereduak esperimentalki frogatu beharra
dago eta horretarako, jeneralean, balio esperimentalak eta teorikoki lortutakoak konparatu ohi dira.
Gel-puntua esperimentalki lortzeko ikusi besterik ez dago polimerizazioaren zein puntutan galtzen duen disoluzioak jariotasuna. Hau
behatzeko gasezko burbuilak pasarazi egiten dira disoluziotan zehar eta
burbuilok ezintasuna ageri dutenean disoluzioaren gainazalera iristeko,
hori seinale gel-puntuan gaudela. Behaketa esperimentalek bi ereduen
balioa frogatu dute eta gehienetan balio esperimentalak bi teorien bidez
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lortutakoen artean egon ohi dira. Hurrengo taulan karen balio esperimentalak eta teorikoak ematen ditugu sistema ezberdinentzat.

26.1. TAULA

Gel-puntuaren determinazioa eta balio teorikoak
P kritikoa
Azidoak

r = [C001-1]/[011]

p

Flory

Carothers Behatuta

Adipikod

1,000

0,293

0,879

0,951

0,911

Sukzinikoa
Sukzinikoa

1,000
1,002

0,194

0,916

0,968

0,933

Adipikoa

0,800

0,404
0,375

0,843
0,955

0,933
1,063

0,894
0,990

Denetan alkohola etilenglikola da

Era berean glizerolez eta diazidoz osotutako sistementzat p c =
= 0,765 dela behatu izan da monomeroen kantitate estekiometrikoetan.
Carothers-en ereduak 0,883 balioa ematen duen bitartean Flory-renak
0,709 ematen du.
Flory ereduak balio baxuagoak emateari arrazoiren bat edo
aurkitu nahian molekula barruko ziklazioengatik dela esan izan da.
Erreakziook ez dira kontutan hartzen ereduan. Arazo hau dena den,
Stockmayer-ek frogatu du pentaeritrolaren (f = 4) gelifikatzea ikertuz
kontzentrazioaren aurrean, azido moduan adipikoa erabiliz. Balioak
kontzentrazio infinitora estrapolatuz, (momentu honetan molekula
barruko erreakzioak despreziatu egin daitezke), adostasun ona aurkitu
zuen ereduaren eta datu esperimentalaren aurrean.=
c•esp 0,578 eta
(P c ) teorikoa = 0,577. Carothers-en ekuazioaren bidez lortutako balioa
0,75-koa izan zen.
26.5. PISU MOLEKULARREN BANAKETA POLIMERO
SARETUETAN

Polimero tridimentsionalen pisu molekularraren banaketa polimero linealetan lortu zenaren antzera egin daiteke, zailagoa bada ere.
Hona hemen emaitzak:
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5Z T,

-

1

=

1 - af/2
1+a

=
w

[26.17]

[26.18]

1 - (f-1)

gw/Xn =

(

+a)(1-a f/2)

[26.19]

1 - (f-1) a
Ekuazio hauek guztiz orokorrak dira eta berdin erabil daitezke Af
eta Bf motako erreakzioentzat, edo A-A eta B-B motakokoentzat.
Konbinatze-mota zein den r.f eta p-aren balioak aurrerago kallculatuak
izango dira.
26.1 Irudian molekulen pisu-banaketa ikus daiteke polimerizatze-mailaren funtzioan, bi talde funtzionalen kantitateak estelciometrikoak direnean, hau da, a = p denean. Polimero saretuen banaketa, atera daiteke ondorio, zabalagoa da linealetan baino erreakzio-hedapen
berarentzat.

26.1 Irudia.
Tamaina-banaketa polimerizatze-mailaren funtzioan erreaktibo trifuntzionalen
polimerizazioetan a = p delarik.
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26.2 irudian pisu-zatikiaren irudikapena ikus daiteke a edo
p-aren funtzioan polimerizazio trifuntzionalentzat. Makur horien artean
w gei delakoaren, hots, oe-meroaren pisu-zatikia ere irudikatu da.
Monomero-zatikia beti handiagoa da beste edozein espezieren pisua
baino.
10
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26.2 Irudia.
Zenbait espezieren pisu-zatikia.
monomeroari dagokio eta w gei gelari.
Erreakzioa aurrera joan ahala, molekularik handienak handituz
joango dira txikienez baliatuz, molekula-motaren kopuru maximoa p ia
0,5 denean gertatzen dela. Banaketa geroago eta zabalagoa egiten da
Polimero guztiz saretuarentzat gel-puntutik aurrera formatuko da eta
bere pisu-zatikia oso azkar egiten da handiagoa. Gela osatzen ez duten
beste espezieak txikiagoak eginaz joango dira batazbeste, gela osatzera
katea luzeenak batez ere joango baitira. w i makurrak wg makurrarekin
topo egiten duen puntutik aurrera wge/ izango da pisuz handiena.
Banaketaren zabalera a hazi ahala hobeto ikusten da Xn eta
Xw -aren funtzioan irudikatzen baditugu edo, aztertu ari garen kasuan,
p erreakzio-hedapenaren funtzioan, 26.3 irudian ikusten den bezala.
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26.3 Irudia.
Batazbesteko polimerizatze-mailak zenbakiz eta pisuz a-aren funtzioan monomero trifuntzionalen polikondentsazio ekimolekular batetan.

-c%
Ikus daitekeen moduan gel-puntuan (ccc = pc = 0,5) 57/1 eta
5 , direlakoen arteko alderdia ikaragarria da Xn infinitoa baita saretzen
hasi eta oraindik disolbakorrak diren espezieen pisu espezifiko handiagatik. Gelifikatzea aurreratu ahala disolbaezintasuna ere handiago
egiten da, XW txikiagoa egiten da berriz ere eta bukaeran monomeroa
besterik ez da geratuko makromolekula erraldoi batetan absorbatuta.

27. GAIA
DISOLUZIOAK

27.1. Aurreideia batzu polimero-kateak disoluzioetan
aztertzeko
27.2. Polimero-kateen estatistika konfigurazionala
27.3. Kateari buruzko zenbait eredu ideal
27.4. Katea erreala

27. DISOLUZIOAK
27.1. AURREIDEIA BATZU POLIMERO-KATEAK
DISOLUZIOTAN AZTERTZEKO

Behin aurreko ikasgaietan polimerizazioaren fenomenoa aztertzeko behar diren ezaguera fisiko-kimikoak eman ondoren, hemendik
aurrera katearen konportamoldea disoluziotan aztertzera pasatuko gara.
Lehen ikuspegi batez sail honek zientifikoagoa dirudi eta ez
horren praktikoa. Baina gauza bat egia da, pisu molekularrak jakiteko,
lagin baten frakzionamendua egiteko, polimero baten nahasgarritasuna,
polimero/polimero nahaskortasuna jakiteko, etab. polimeroa disoluziotan jarri beharra dago eta hau industria-mailan ere bai.
Polimero-disoluzioen barruan bereizi beharra dagoen bi muga-kasu daude dituzten berezitasunengatik: Disoluzio kontzentratuak eta
disoluzio diluituak. Bien arteko muga, dena den, ez dago guztiz finkatuta, nahiz liburu askotan muga 2g polimero 100 c.c. disoluziotan jarri
izan den. Garbi dago, ostera, zein den muga kualitatiboki ikusirik. Disoluzio kontzentratuetan polimero-kantitatea aski handia da, disoluzioaren edozein bolumen hartu eta gero denen konposizioa berdina izateko
modukoa, hau da, disoluzioa uniformea da. Disoluzio diluituetan, ostera, kontzentrazio altuko alderdiak aurki ditzakegu edo eta polimerorik
gabeko alderdiak, hau da, disoluzio diluituak ez dira uniformeak.
Konposizio-ezberdintasun honek konportamolde ezberdinak dakartza
ondorio.
Batean eta bestean katea polimerikoak badu bereizgarririk, hain
zuzen ere, unitate monomerikoek loturen inguruan (edo loturak direla
eta) izan ditzaketen birengatik ordenamendu espazial ezberdinak hartzen
dituela. Ordenamendu hau tenperaturak eta disolbatzaile-motak (txarra
ala ona izan) mugatzen dute eta honengatik interesgarria da oso, oinarrizko zenbait hastapen ezagutu kateek disoluziotan har ditzaketen ordenamenduei eta konportamoldeari buruz.
Hori dela eta, sailkapen bat edo egiteagatik goazen ematera zein
urrats segituko diren asignatura honen bigarren partean:
a) Polimero-katearen disposizio espazialaren azterketa.
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b)Polimero/disolbatzaile disoluzio kontzentratuen propietateen azterketa.
c) Polimero/disolbatzaile disoluzio diluituen propietateen ikerketa.
Hauetariko sail bakoitzak polimeroen ikerketan aplikazioak
dituzten ondorioak sortuko ditu. Hauek agertu ahala aztertuko ditugu eta
azpimarka.
Ikusi behar dugun gaia, bestalde, kalkulu matematiko oso
konplexuen bidez egin daiteke baina ez gara horretan sartuko, ez baita
hori gure helburua, disoluzio-fenomenoak aztertzea baizik, alde batetara
utzirik ondorioetara iristeko behar diren teknika matematikoak.
27.2. POLIMERO-KATEEN ESTATISTIKA
KONFIGURAZIONALA.
Malcromolekuletan izan daitezkeen lotura kimikoak, jakina denez,
ez dira konposatu monomerikoetan dauden loturen ezberdinak. Balentzia-kontzeptuak berdinak dira eta lotura-luzerak ere (C-C, C-O, C-H
etab.) berdin-berdinak. Honek bi ondorio inportante ditu:
a) Makromolekulen kimika pisu molekular baxukoen berdina da.
b) Makromolekulen propietate bereizgarriak, duten hedaduragatik
dira eta ez loturen izaera kimikoagatik.
Polimero-kateak aztertzeko lehendabizi irudikapen espaziala behar dugu, eta honek baditu bere zailtasunak ikusiko dugun legez. Hasteko, edozein katea hidrokarbonatu irudikatzeko lotura-luzera, 1, konstantea dela esan daiteke eta, era berean, konstantea onar daiteke bi loturaren
arteko angelua, 0. Bi magnitude hauekin hiru karbonoren posizioa finkatu dugu C 1 C2 eta C 3. Karbono hauek lau bat eratzen dute eta bi lotu-

rek 0 angelua. Laugarren karbonoa finkatzeko 0 angelua ipiniz, C4-ak
posizio ezberdinak har ditzake C 2-C loturak bira egiteko duen askatasunagatik. Horregatik C4 finkatu nahi bada beste magnitude bat hartu
behar da, (1)2 hain zuzen, eta C 1 -C2-C3 lauak C2-C3-C4 lauarekin era-
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tzen duen angelu diedroa izango da. Bostgarren karbonoa finkatzeko,
antzera,^3 angelu diedroa beharko dugu, etab.
Hori dela eta n lotura duen katea batentzat behar diren angeluak
n-2 izango da. Karbono-atomoen kopurua N izanik N-3 adierazpena
edukiko genuke.
Loturen inguruan egindako biren ondorioz sortutako forma ezberdinei konformazio deritze, konfigurazio hitza, eremu makromolekularrean behinik behin, egoera kristalinoan gertatu eta aldagaitzagoak diren formentzat gordez. Disoluzioetan, dena den, zein bata zein beste
erabiltzen dira.
Konfigurazio-kopurua handia da oso, nahiz askok, eragozpen
esterikoengatik, errotazio-ahalmena neurri batetan behintzat debekatuta
eduki. Kopuru honi esker konfigurazioez dependatzen duen polimeroen
edozein propietate estatistiko azter daiteke, beren batazbesteko balioa,
banaketa-funtzioak etab. lortuz.
Ideiaren bat izan dezagun zelako inportantzia duten konfigurazioek polimeroen zenbait propietate esperimentalen balioan, momentu
dipolarraren adibidea ikusiko dugu: Momentu dipolarra, hasteko,
konfigurazioaren menpe dagoen magnitudea da. Eman dezagun
poli(binil kloruro)-a, - CH2 - CH zeinek baitu oso polarra den
lotura, C-CI hain zuzen. Katea polimerikoa unitate monomerikoz
osatuta dagoenez eta bakoitzak momentu dipolar bektore bat duenez
katea osoaren momentu dipolarra momentu dipolar guztien batura
izango da. Ikus dezagun bi unitate irudikatuz konformazio ezberdinetan
momentu dipolarra ezberdina dela:

Ikusten den moduan bi konformazio ditugu eta bi momentu dipolar ezberdin. Garbi geratzen da, beraz: molekulak hartzen dituen konformazio ezberdinen arabera momentu dipolar ezberdinak izango ditugu.
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Molekulak une batetang-aren balio bat badu, momentu horretan ageri
duen konformazioaren arabera izango da. Momentu dipolarra konformazioaren menpe dagoenez, estatistikoki tratatu ahal izango da.
Era berean badaude beste zenbait propietate, tamainarekin erlazionatualc, propietate optikoak, malgutasunezkoak, hedadurazkoak edo
deformaziozkoak, konfigurazio ezberdinen menpe daudenalc. Ordenamendu horien ezaguera, beraz, garrantzizkoa da oso.
Zenbait parametro sartuaz joateko asmoarekin, polimeroaren
konfigurazioaz dependatzen duen edozein propietate fisiko, esango dugu, katearen batazbesteko dimentsioren baten funtzioan jar daitekeela.
Molekularen dimentsioetatik erabilienak hauexek dira:
-4

27.2.1. r mutur-mutur distantzia
Katearen hasiera eta amaiera alkartzen dituen bektoreari deritzo
eta ez da inguruaren luzerarekin nahastu behar. Modu honetara defini
daiteke:
r =

1, I i

[27.1]

i=1

I.•izanik polimero-katean i loturari
dagokion bektorea.
Baina normalean magnitude bektorial
hau erabili beharrean honen bigarren
momentua erabili ohi da magnitude
eskalar hau, hain zuzen:
r2 =r.ŕ=

ri

[27.2]

27.2.2. s bira-erradioa
Hau ere s2 delakoaz erabiltzen da gehiago eta katearen loturetatik
grabitate-zentrura dauden distantzien batazbesteko balioa da. si izanik i
loturatik grabitate-zentrura dagoen distantzia:
->

S.• S •
2

s–

n

[27.3]
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Guk normalean r2 erabiliko dugu gehiago baina, dena den, bien
arteko erlazioa makromolekulazko liburu askotan ikus daiteke.
27.3. KATEARI BURUZKO ZENBAIT EREDU IDEAL
Hemen historikoki eta modu kronologikoan erabili izan diren
zenbait ereduren erabilpena ikusiko dugu.
Lehenengoz erabili zen ereduak katea osatzen duten atomoen arteko lotura, 1, konstantetzat hartzen zuen, 0-arentzat (lotura-angelua) eta
4:•-arentzat (barne-errotaziozko angelua) askatasun osoa onartzen zuen
bitartean. Hau, garbi dago, ez dator bat errealitatearekin baina abiapuntu
erraza eta praktikoa da, modu honetara konfigurazioen arazoa, klasikoki
"zorizko hegalaldia" izenarekin ezagutzen zen arazo termodinamikora
mugatzen baita. Lehen eredu honetan polimero-molekula baten konfigurazioa gas-partikula batek, beste partikula askoren aurrean, ontzi itxi
batetan segitzen duen traiektoriarekin bat egiten da. Rayleigh-ek,
Maxwellek, Chandrakarek eta Markoff-ek planteatu zuten lehen aldiz
1880.ean gasen kasuarentzat arazo hau. Ari garen kasuan lotura-luzera,
1, partikulak txoke batetik bestera egiten duen distantzia da eta eredu
ideal honi katea askatasun osoz lotua esaten zaio (Freely Jointed
Chain).
Beraz, inongo eragozpenik ez badago 0-aren eta O i -aren balioentzat eta lotura-kopurua handia bada, n > 100, r delakoak r eta r + dr
tarteko balioa izan dezan, probabilitatea hauxe dela froga daiteke:
G

3

w(r) =e
Mia

G

1-372

22
-G r

4 1C r 2 dr

[27.4]

izanik, n lotura-kopurua eta 1 loturaren luzera.

1 nia
Probabilitate hori, gainera, normalizatuta dago:
00

w(r) dr = 1
r-aren balio guztientzat integratuz gero.

[27.5]
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Edozein batazbesteko magnitude, erdi-balioaren teorema erabiliz
kallcula daiteke. Eta horrela batazbesteko mutur-mutur distantzia kuadratikoa hauxe izango da:
2
r w(r) dr
< r2 > =

[27.6]
w(r) dr

Banaketa-funtzioa normalizatuta egonik, zatitzaileak bat balioa
du. Ordezkatuz probabilitatearen espresioa [27.6] ekuazioan eta integratuz:
<r2> = n12[27.7]
"Zorizko healaldia" delakoaren teorian lortzen dena, hain zuzen. Eredu
honetan < rz > lotura-kopuruaren zuzenki proportzionala da eta bereiitasun honengatik katea Markoffiarra da.
Eredu ideal honen aurrean, ahatik, badago zer esanik:
a) Erabili ohi diren polimeroetan gehienetan 0 angelua ez da
aldatzen eta horren ondorioz katea zabalduagoa edo hedatua
egongo da errealitatean.
b) Loturen inguruan gerta daitezkeen errotazioak ez dira askatasun osoz agitzen. Katea nagusitik zintzilik dauden taldeak eragozpen izan baitaitezke zenbait mugimendurentzat. Eragozpen
esteriko hauek ere, bolumen handiko taldeek edo talde polarrek sortuak, hedarazi egingo dute katea.
Dena den hauxe geratu behar da garbi katea errealetan, hain zuzen, erlazio karakteristikoa, C., modu honetara definituta:
< r2 >
–

n 12
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ez dela inoiz bat izaten eredu idealetan ez ezik. Beti:
2
>
=—#1
2
n1
< 1r

C.-aren balioak, beraz, katea erreala idealetik zenbat aldentzen den
emango du.
0 ez dela aldatzen ematen duen ereduari errotazio libreko
katea esaten zaio (Freely Rotating Chain) eta 1 eta 0 kons- tanteak diren
bitartean

edozein balore hartzeko ahalmena du.

Wall-ek eta Benoit-ek < r2 > kalkulatu dute eredu horrentzat eta
hauxe lortu:
< r2

2
> =

n1

1-cos 0

[27.8]

l+cos 0
Hau da, erlazio karakteristikoa:
1-cos

[27.9]
l+cos 0
Ereduen alorrean mugitzen ari bagara ere, katea errealak badaude
emaitza teorikoak ondo betetzen dituztenak: Polibutadienoa, poli(etilen
oxido)-a, polisakaridoak, polipeptidoak.
27.4. KATEA ERREALA
Hala eta guztiz ere, polimero gehienek, argi eta garbi dagoke
hau, dituzten konfigurazioetan (1)i angeluek eragozpenak dituzte edozein
balore hartzeko. Adierazpen teorikoak <r2>-arentzat proposatzea, garbi
dago, oso zaila eta neketsua da eta eragozpen handiak izango ditu, oso
zaila baita jakiten nondik eta zenbaterainokoak diren bira-debekuak.
Hurbilketarik onenetariko batek "egoera isomeriko errotazionala"
du izena eta bertan angeluek ezin dutela edozein balio hartu suposatzen da. Angeluok har ditzaketen balio konkretu horiek energia odkieneko egoerei egokitu zaizkie eta egoera horiek izango dira, beste egoera
guztien artetik, probableenak. Egoera horretan energiak minimotu egiten

332

dira atomoen arteko elkarrekintzak txikiagoak direlako eta angeluen ba•
lio konkretuak espektroskopia infragorriaz edo mikrouhinez lor daitezke. Eredu honen tratamendu teorikoak kalkulu matrizial konplexu samarra suposatzen du eta ez dugu hemen emango. Bestalde emaitzak ez
datoz beti bat kasu guztietan.
Badago, gainera, katea errealean orain arte aipatu ez dugun beste
arazo bat "zorizko hegalaldia" eredua utz arazi egingo gaituena. Garbi
dago partikula baten mugimenduan partikulak ez duela inongo eragozpenik, eta fisikak ere ez du ezetzik esaten, lehenago pasatu den puntu
batetatik berriz bertara itzultzeko. Katea polimerikoaren kasuan, ostera,
puntu berean ezin dira bi unitate egon eta oraindik gehiago, eragozpen
esterikoak direla eta alderdi edo inguruan ere ez; honen eraginez katea
berriz ere hedatu egingo da. Efektu hau oso inportantea da eta bolumen eskluituaren efektua deritzo.
Katearen konfigurazio espazialaren arazoa, beraz, bitan sailka
daiteke elkarretik ezberdinak. Alde batetik konfigurazioa loturen egituraren menpe dago (distantziak, birak) eta auzo-taldeek izan ditzaketen elkarrekintzen menpe (efektu esterikoak). Bertan auzo-taldeak daudelako
eta beraiek parte hartzen dutelako hedatze motzeko elkarrekintzak
deritze.
Bestalde, katean elkarrengandik urrin samar dauden atomoek eragozpenak dituzte espazioko alderdi berean egoteko. Orain gertatzen diren elkarrekintzei hedatze luzeko elkarrekintzak deritze.
Esandakoa matematikoki adierazteko zertxobait aldatu beharko
dugu notazioaren esanahia, eta horregatik hemendik aurrera <12>0
idazten dugunean mutur-mutur distantzia adierazi nahi dugu baina molekulek hedatze-motzeko elkarrekintzak jasaten dituztenean bakarrik.
<1.2> idazterakoan, ostera, hedatze luzeko elkarrekintzek ere eragina
dutenean. Lehenengoari, <r2>o -ari, dimentsio ez-perturbatua esango
zaio eta <r2 >-ari dimentsio perturbatua.
Honetaz aparte, espantsio-faktorea esaten zaion erlazioa definituko dugu:
2

2

=

<r

2

>

[27.10]

< r >o
eta hedatze luzeko elkarrekintzek eragiten duten aldaketa ematen du.
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Molekulak disoluziotan daudenean, berriz, badago bolumen eskluituaren eragina txikiagoa edo handiagoa egiten duen beste faktore
bat, hain zuzen ere, disolbatzailearen izaera. Horrela, disolbatzaile bat
ona da termodinamikoki polimero disolbatzaile elkarrekintzak handiagoak, sendoagoak direnean polimero polimero elkarrekintzak baino.
Honen ondorioz makromolekulak disolbatzaile-molekuleekin ekiteko
joera edukiko du eta hedatasun handiagoa hartuko du disoluzioan zehar.
Disolbatzailea txarra denean, ostera, malcromolekularen segmentoen arteko elkarrekintzak sendoagoak dira eta molekulak bere gainean tolesteko joera edukiko du, murriztu egingo da hedadura galduaz, bolumen
eskluituaren eraginaren kontra joanaz. Tenperaturak, noski, eginbehar
handia betetzen du eta horrela disolbatzailea txarra denean beti aurkitu
ahal izango da tenperatura bat, bertan polimero disolbatzaile elkarrekintzek guztiz ezabatzen dutena bolumen eskluituaren eragina. Orduan:
cc = 1 eta < r2 > = < r2 >0
Tenperatura honi 9 tenperatura deritzo eta gasen kasuan definitu ohi den Boyle tenperaturaren antzekoa da. Flory tenperatura ere
esaten zaio eta polimero/disolbatzaile sistemaren bereizgarri da. Garbi
gera bedi, beraz, disolbatzaileek polimero-disoluzioetan betetzen duten
eginbehar inportantea. Momentuz utzi egingo dugu alde batetara arazo
hau eta disoluzioen termodinamika ikertzera pasatuko gara.

28. GAIA
POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (I)

28.1. Nahaste likidoak. Erabiliko diren parametroak
28.2. Disoluzio idealak
28.3. Disoluzio erregularrak
28.4. Flory-Huggins-en teoria

28. POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (I)
28.1. NAHASTE LIKIDOAK. ERABILIKO DIREN
PARAMETROAK

Bi likido puru nahastu egiten direnean nahaste bitarra emateko
hauexek dira magnitude termodinamikorik inportanteenak: Nahasteenergia askea (AG M), nahaste-entalpia (AHM), nahaste-entropia (ASm),
nahastearen barne-energia (AEm) eta nahaste-bolumena. Eta denak,
nahastu ondoren magnitudeak duen balioa ken nahastu aurretik zuen
balioa da. Energia askearentzat adibidez:
A GM = Ni+
edo

N2 112 - (N i 1.1 1 ° + N2 1.12)

A GM = Ni (1.1. 1 -1.1 1 °) +

N2 (12 -1.1.2)

[28.1]
[28.2]

N 1 eta N2 bi osagaien mol-kopuruak izanik, 1.1 1 , etai.19 bi osagaien
energia aske molar partzialak (nahastean noski, bestela ez lirateke
partzialak izango) eta 1.1 1 ° eta 1.12° osagaien energia aske molarrak
(nahastu aurretik; horregatik ez dugu partziala esaten). eta 112 beste
modu batetara esanaz, osagaien potentzial kimikoak dira nahastean eta
g i ° eta 1.12° osagai puruen potentzial kimikoak. Baldin AGm esperimentalki neurtzen bada kontzentrazio ezberdinetan
a AG
- 1-11 =

[28.3]
,T,P

= (aeGml
1-12 - Le2'

[28.4]
1,T,P
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[a A Gm

A

Baina, kontuz hauekin,
1,T

gi-P1

Ikus 28.1 irudian zer diren
x raren aurrean irudikatzen dugunean:

Gm

1,

T

etap.2-1,12° A GM delakoa

—gt

P'2 —

28.1 Irudia
Nahaste-energia askearen
aldaketa zatiki molarren
aurrean.

A Gm
Antzera idatz daiteke:
A Hm = N 1
0

+ N 2 AH2

[28.5]

o

OHl = H i -Hi izanik eta &I-12 = H2-Hi , entalpia molar partzialaren
eta osagai puruaren entalpia molarraren kendura. Lehen bezala nahasteentalpia molar partzialak deribazioz lor daitezke.
Gutxien erabili ohi den magnitude termodinamikoa A EM da eta
arrazoia adierazpen honetan dugu: Presio konstantean
AHm = AEM + pAV [28.6]
AV presioaren eraginez gertatzen den bolumen-aldaketa izanik. Likic
kasuan A V 0 izan ohi da eta orduan A HM A EM
Magnitude hauen sarrera egin ondoren, (gero ikusiko dugu nola
lor esperimentalki), goazen orain ikustera zein eredu teoriko sortu diren
kronologikoki orain arte nahaste likidoen konportamoldea azaltzeko.
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28.2. DISOLUZIO IDEALAK
Lehen eredu honetan bai disoluzioek bai osagai puru likidoek sare bat eratzen dutela onartzen da. Saretxo edo erretikulo horren zulotxoetan, denak neurri berdinekoak denentzat, molekulak sartzen dira zulo
banatan. Zulotxo-kopurua molekula-kopuruaren berdina izango da eta
n i eta n2 badira osagaien molekula-kopurua n l + n2 zulotxo (edo molekula ere bai) edukiko ditugu. Molekulen arteko elkarrekintzak, bai 1-1
elkarrekintzak, bai 1-2, bai 2-2 elkarrekintzak, denak berdin-berdinak
direla onartuz, orduan:
A Vm = 0

zulotxoak denak berdinak direlako

A HM = 0

elkarrekintzak denak berdinak direlako

Hau kontutan izanik:
A GM = A HM - T A S M = - T A S M

[28.7]

Gogora adierazpen hau tenperatura konstantean gertatzen dela.
Bestela : AGM = AHM - TASm - SAT
Entropia, bestalde, jakina den legez nahasterakoan sortzen den
desordenarekin lotuta dago eta estatistikoki kalkula daiteke ikusiko dugun moduan.
Nahaste-entropia gure kasuan hauxe da:
ASm = Sm - (S i + S2)

[28.8]

SM nahastearen entropia izanik eta S 1 eta S2 osagai puruena. Denetan
Boltzmann-en formularen arabera:
S = K ln S2

[28.9]

k Boltzmann-en konstantea izanik eta SÌ sistemak izan ditzakeen egoer;
-kopuru ezberdinak. Substantzia puruen kasuan modu bakarra dago
molekulak zuloetan jartzeko eta horregatik
=1 izango da eta S22 = 1.
Beraz S 1 = 0 eta S2 = 0. Hemendik:
0 Sm = SM
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Eta S2M nahastearen egoera-kopurua izanik, n l + n2 molekula beste
horrenbeste zulotan sartzeko modu-kopurua izango da. Estatistikoki edo
konbinatorialki kalkulatuz:
[28.10]

A S M = - k (n i ln x i + n2 ln x 2 )

x i eta x 2 molekulen zatiki-molarra izanik. Nola R = k N A den eta
n i = N i NA , Ni mol-kopurua izanik eta N A Avogrado-ren zenbakia:
A Sm

[28.11]

= - R (N i ln x i + N 2 ln x2)

Ordezkatuz energia askearen espresioan:
A Gm

[28.12]

= RT (N i ln x i + N2 ln x2)

eta esan egiten da disoluzio idealetan nahaste-energia askea guztiz
entropikoa edo konbinatoriala dela.
Deribatuz potentzial kimikoa lor daiteke:
= RT ln

1.t2 -112 ° = RT ln x 2[28.13]

Liburu askotan bi espresio hauen bidez definitu ohi da disoluzio ideala
eta AHm = 0 AVm = 0 ondorio atera, espresio termodinamiko hauek
kontutan izanik:
[a

AH 1 -

—
°H2

a(1rr)

AVi = [

a (1-ti-g°1)1

—
ev2

[ a (112412)rr
a(1m

11
L a 412-°2)

[28.13] espresioa esperimentalki froga daiteke betetzen den ala
ez. Baina dena dela egindako suposizioak berez erortzen dira bai A HM
bai A VM zero ez direlako esperientzietan, hau da beti dago entalpia-aldalceta bat eta bolumena ez da batukorra.
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28.3. DISOLUZIO ERREGULARRAK
Aurreko ereduaren gaizki eginak Hildebrand-ek eta Scott-ek
hobetu zituzten neurri batez. Beraiek asmatutako ereduak disoluzio
erregularra hartzen du izena. Eredu berri honetan aldaketa bat sartzen da
eredu idealen aurrean, hain zuzen, molekulen artean elkarrekintzak
daudela, baina elkarrekintza ezberdinak disoluzioa egin ondoren eta
eratu aurretik. Elkarrekintza-diferentziak sortuko du eredu honetan
nahaste-entalpia eta hura izango da magnitude honen eragile bakarra.
Eredu honetan, beraz, A H M  0 izango da eta ereduaren helburu bat
horrentzat adierazpen teoriko bat lortzea izango da.
Adierazpen teorikoa ateratzeko Hildebrand eta Scott-ek disoluzioprozesua erreakzio kimiko batekin konparatzen dute eta bertan (1-1) eta
(2-2) elkarrekintzak (1-2) elkarrekintza bihurtzen dira erreakzio honen
arabera:
1
(1-1) +
(2-2)
(1-2)
Prozesu horretan gertatzen den energia-aldaketa berau da justu entalpiaaldaketa edo, nahi bada, nahaste-entalpia. Modu honetara idatz daiteke
nahaste-entalpia aurreko erreakzioarentzat:
1
A w = w 12 - [28.14]
2 (w 11 + w 22 )
Baina nahaste-entalpia hau (1-2) elkarrekintza bat bakarra eratzerakoan
jazotzen den energia-aldaketa da. Biderkatu egiten badugu kantitate hori
disolbatze-prozesu batetan sortzen den elkarrekintza-kopuruaz orduan
nahaste-entalpia osoa edukiko dugu, hain zuzen, A H M. (1-2) elkarrekintza-kopurua 1 osagaiaren molekula-kopurua (n i) bider koordinazio-indizea (z) bider 2 osagaiaren zatiki molarra (x 2) izango da. Beraz,
nahaste-entalpia honelaxe idatziko dugu:
AHM = n 1 Zx2 Aw = N1 NA Zx2 Aw

[28.15]

Ni mol-kopurua eta NA Avogrado-ren zenbakia izanik. Nahaste-entalpiaren adierazpen hau kontutan izanda energia askea lor dezakegu:
A Gm = Nl NA Z x2 A w + RT (N 1 ln x i + N2 ln x2)
Deribatuz, gorago bezala, Ni-areldko:
= NA ZA w x22 + RT1n x i[28.16]
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Eredu idealarekin konparatuz entalpia molar partziala sartu dugu:
AH 1 = NA Z A w x22. Termino hau ezin da teorikoki kalkulatu, bai Z
bai Aw oso zailak direlako neurtzen. Baina, dena dela, Al-l i esperimentalki neur daiteke eta konparatu esperimentalki neurtutako 1.4-1.4° ken
RT ln delakoaren berdina den ala ez. Adostasunak ala ezak emango
digu adierazpen horren baliogarritasuna. Aurrerago ikusiko dugu nola
neur
eta AHi.
Esperientziak azaltzen duenez disoluzio erregularren eredua ondo
samar dabil ez oso polarrak diren likido organikoen nahasteekin, baina
ez dabil bat ere ondo polimero-disoluzioetan, zeren nahaste-entalpia
txikiak egonez gain (esperimentalki neurtuak), nahaste-entropia molar
partzialak ere ez baitatoz bat esperientziekin neurtutakoekin.
Egin daitekeen beste frogapen esperimental bat fase-aldenketarekin erlazionatuta egon daiteke edo, nahi bada, sistemaren nahaskortasunarekin.
Horretarako [28.16] ekuazioarekin kalkulu teorikoak egin daitezke sistemaren konportamoldea ikusteko konposizioaren (x 2 edo xi)
aurrean. Eta horrela NA Z A w delakoari 1300 kaloriako balioa emanez
28.2 irudian ageri diren bezalako makurrak lor daitezke zenbait tenperaturatan, 1.4-1.1 1 ° delakoa x2-aren aurrean irudikatzerakoan.

-100

-200

28.2 Irudia
Potentzial kimikoaren aldaketa disolbatzailearentzat
x2 -aren aurrean
tenperatura ezberdinetan N A ZAw
= 1300 cal izanik.

-300

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 x2
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Zenbait makurrek (tenperatura baxuetan) maximoa, minimoa eta
inflexio-puntua ageri dituzte. Punto bereizgarri horiek elkartuaz doaz
tenperatura igo ahalean tenperatura kritikora iritsi arte eta hortik aurrera
makurra monotonoa da. Tenperatura kritikotik behera, termodinamikaz
dakigunez, fase-separazioa izango da baina tenperatura horretatik gora
sistema guztiz nahaskorra izango da. Tenperatura kritikoa aurkitzeko
lehen eta bigarren deribatuak lortu besterik ez dago eta hutsaren berdina
egin:
R Tkri tikoa
2 NA Z A w (x2) kritikoa
(Xl)kritikoa

R Tkritikoa
2 NAZAw
2 itikoa
(X 1 ) kr
Eta hauetatik:
(x 1 )kritikoa = (x 2 )kritikoa = 0,5
Eta era berean:
Z A w NA
Tkritikoa =

2R

Tkritikoa-tik beherako makurretatik sistema separatzen den faseen
konposizioa irakur daiteke eta T / x 2 diagrama egin, ikusiz makur guztiz
simetrikoa lortzen dela, maximoa x2 = 0,5 balioan dagoelarik.
Hau ere esperimentalki ikus daiteke egia den ala ez, polimero/disolbat7gile sistemetan inoiz ez dela betetzen frogatuz.
28.4. FLORY-HUGGINS-EN TEORIA

Polimero-disoluzioetan potentzial kimikoen aldaketarentzat esperimentalki lortutako balioak, ken nahaste-entropia molar partzialari
zegokion terminoa (RT ln x i , hau negatiboa da) nahaste-entalpia molar
partzialak ematen bazituen ere, hauek esperimentalki neurtutakoak baino
askoz handiagoak ziren: (A H i )eap << (A H 1 ) teorikoa. Potentzial
kimikoa esperimentalki bakarrik neurtzen zenez Flory eta Huggins-ek
(1953.ean) diferentzia horren arrazoia entropian egon zitekeela pentsatu
zuten, eta entropia honen balioak askoz handiagoa izan behar zuela balio
absolutuan disoluzio idealaren ereduaren bidez lortzen zena baino
(Eg i = - R ln xi).
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Bueltatuz orain arte erabili dugun sare-eredura garbi dago arazo
bat: Saretxoaren zulo banatan disolbatzaile-molekula bat (1) edo
polimero-molekula bat (2) sartzea guztiz ezberdina da eta polimeroarentzat, bestalde, ezinezkoa, zeren bolumenen erlazioa V2Ni , 103
edo gehiago izaten baita. Beraz sare-ereduarekin segitu nahi badugu
polimero-katea x zatitan edo segmentutan banatuta dagoela onartu
behar, segmentu guztiak bolumen berdinarekin eta disolbatzailearen
bolumenaren berdina, saretxoaren zuloan sartzeko moduan. Horren
arabera polimero-molekula batetan segmentu-kopurua hauxe izango da:
[28.17]

x = V2/V1

Kasu honetan likido monomerikoekin aurki daitekeen diferentziarik
handiena ez da horrenbeste polimero-molekulak x segmentu izatean,
segmentu horiek lotuta egotean baino. Lotura kobalenteen eraginez
polimero-molekula bat saretxoan sartu ahal dadin x zulo behar dira bata
bestearen ondoan eta ez da nahikoa x zulo libre egotea. Honek aldatu
egiten du zalantzarik gabe nahastean egon daitekeen konfigurazio-kopurua. Bestalde likido monomeriko puruek konformazio bakarra
ageri zuten bitartean (S 1 = 0 eta S 2 = 0), polimeroaren kasuan honek
dituen konformazioak direla eta, polimero puruaren entropia ez da zero
(S2  0). Ikus irudian nahasteak izan dezakeen konfigurazio bat.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 nOrdí n

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

o o o o rl o [j o o [j o o o o
o o o rj o at] o nn o o oo

o Disolbat7ailea

o o o LI o o ootloo o o o
o o o o o o o o Cl oo o o o

•

Polimero-segmentoak

o o o o o o oonoo ri o o
o o o o o o o o Unr,41% o o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ikus dezagun orain zenbat konfigurazio era daitezkeen polimero-nahaste batetan eta hortik nahastearen entropia lortuko dugu: S M. Osagai puruen entropiak lortu ondoren, S 2 eta S 1 , nahaste- entropia aterako dugu:
•

0 SM = S M - (S i + S2)

[28.18]

Goazen bada nahasteak dituen konfigurazioak kalkulatzera, Om.
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Eman dezagun saretxoan honez gero j molekula polimero sartuta
ditugula eta (j + 1)-garrena sartzera goazela. Ilcus dezagun zenbat konfigurazio berri izango ditugun (j
1)-garren polimero-molekula
sartzerakoan.
Molekularen lehen segmentuak no-jx zulo izango ditu hutsik,
disolbatzailea kontatu gabe eta n o zulo-kopurua izanik. Bigarren segmentoak, koordinazio-indizea Z izanda, Z zulo izango lituzke, baino
nola aldez aurretik j polimero-molekula sartuak diren, fi-az zuloak beteta
egoteko dagoen probabilitatea adieraziz, Z zuloetatW baten bat hutsik
aurkitzeko, bigarren segmentuak duen probabilitatea hauxe izango da:
Z (1-fi). Hirugarren segmentuak (Z-1) (1-fi ) leku izango ditu bigarrenarn kasu berean dagoelako Z balioan ez'ezik, zeren jadanik lehen
segmentuak betea zuen Z zuloetatik bat.
Hirugarrenetik aurrera segmentu guztiek zulo-kopuru berdina
dute hain zuzen ere, (Z-1) (1-fj ). Beraz (j+1)-garren molekulak har
ditzakeen konfigurazioak hauxek izango dira:
Wj+1

(110 --lx ) Z

wj+1

(1-9 [(z-1) (1-91 x-2

= (no-jx) Z (z-1)x-2

[28.19]
[28.20]

n2 molekulentzat:
n2

S2 =

rr

— W
n2* 1=1
1

[28.21]

Onar daiteke (1-9 j makromolekulek utzitako lekuen proportzionala dela:
n o - jx
1 - f. =

edo:

no
jx
f. = —
-1
no

[28.22]

[28.23]
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[28.21j-en ordezkatuz:

–

1
n 2!

1

[Z (Z-1)x-1

n2

x-1

n2
r-r
11

[Z (Z-1)x-2 1 n2

xn2 n2

x-1
n2
!
n

*
11
1=1 [ X°

n
—o
Baina

[no - (1-1) rf =

1.1

no

(1 1)]

n—i
- (1-1) delakoak 1= n2 balioarentzat

+ 1 balioa duenez
n

eta

1= 1

balioarentzat

n2

orduan:

(no/x) !
[ n°- (1-1)1 —

1=1

x

J

^

[28.24]

(n i/x) !

orduan:
1
S2 =

n2 !

Z

(Z-1)31-2 n2 xn2 r(no/x) !lx
x
nx-i
o
(n ix) J

x x-1
2
-= — [Z x (Z-1)x-)
n2*!
n

n2

1

Logaritmoak hartuz eta S/k = ln

S2 dela

r (no/x) ! i x

i

(n/x)!

[28.25]

kontutan hartuz:

x-1
1
(1
1+ x [(nix)
Sik = n2 ln[ Z x (Z-1)x-2
L(ni/x)
11,3

m n2'

[28.26]
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Stirling-en hurbilketaren arabera: ln n! = n ln n-n, orduan:
no
]
+
X
S/k = n 2 ln [Z x (Z-1)x-2 (—
x
31-1
x
n

no

no

x - —x
—

(n i n i ni
x — ln — - — - n 2 ln n 2 + n 2 =
X x X
n oni
n ln n 2+ n2 +
= n oln —
x - no - n1 ln x+ n -12
x

+ n 2 [ln (Zx) + (x-2) ln (Z-1)] + n 2 (x-1) ln — =
no

n in 2x
= n2 [ln (Zx) + (x-2) ln (Z-1) + 1 - x] - n l ln — n ln
2

n

n

[28.27]

Eta hauxe da, hain zuzen, nahastearen entropia. Osagai puruena lortzeko [28.27] delakoan n l = 0 egiten badugu xn 2 = n o izango da eta:

S 2 = n2 [ln (Zx) + (x-2) ln (Z-1) + 1 - x]
eta antzera n2 = 0 egiten badugu n i = n o izango da eta:
S 1= 0
Hau dena kontutan harturik:
n2x]
,
S m = - k [n. ui + ln
nono

[28.28]

bolumen-zatikiak definituz gero:

(1)1

n 1 V1
n 1 V 1 + n 2 V2

(I)

n 2 V2
2 n l V 1 + n 2 V2
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eta kontutan izanik x = V2/V 1 dela:

(1) 1 = n l /no eta^ 2 = x n2/no
Beraz:

A Sm = - k [n i ln 0 1 + n 2 ln (1) 2]

Eta nola:

k = R / NA den:
A Sm = - R (N i ln (1:4 1

+ N2 ln 02)

[28.29]

[28.30]

bolumen-zatikiak honela ere idatz daitezke:

nl
(1)1

xn 2

n l + xn 2(I)2

n i + xn2

[28.3 1]

Argi dago, [28.30] eta [28.11] gauza bera dira x=1 denean
orduan •:1) i = x i egiten baita.
Nahaste-entalpiarentzat, A H M, disoluzio erregularrentzat ematen
genituen hitzarmen berberak mantentzen baditugu:
AHm = N 1 NA ZAw4)2[28.32]
Kalkulatuz, beraz, A G M = A HM - T A S M eta N1-arekiko
deribatuz:
11 1 -11 1 = N A

Z Aw (> 2 + RT [ln (1- (1) 2 ) + (1 - 7
1 ) 4)2 ]

[28.33]

Baina bai Z, bai Aw oso zailak dira kalkulatzen eta ez dira tenperaturaren menpeko. Kontutan izanda, gainera, terminoak energia-unitateak dituela Flory-k eta Huggins-ek, termino horren unitateak
mantenduz, disolbatzailearen entalpia molar partziala (AHO RT x 022
formaz idatzi zuten, x elkarrekintza-parametroa izanik. Honek disolbatze-prozesuan gertatzen diren elkarrekintzen aldaketa kontutan hartzen
du eta RT x (I:•22 konstantea izanik, x tenperaturaren funtzioa izango da
handiagoa egiten delarik tenperatura jaisterakoan eta alderantziz.
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Flory-Huggins-en teoria honelaxe geratuko da:

=RT[ln (1- 4) 2 ) + (1 -

[28.34]

+ X 022

Disoluzio erregularrekin egin genuenaren antzera egin dezakegu
kasu honetan. Ikus ditzagun F-H-en teoriaren aurresanak fase-diagramei dagokienez.
Horretarako - (i.t/-1.11°)/RT irudikatuko dugu 4:• 2 -aren aurrean
x = 1000 denean adibidez eta x-aren balio ezberdinentzat, kontutan
izanik x • T biderkadurak konstantea izan behar duela, 160 balioa
adibidez.
Lortzen diren makurrak, hau ikasleak ikusi behar du, 28.3
irudian ikus daitezkeen bezalakoak dira. Tenperatura Icritikotik behera
(hau da, gora) makurrek maximoa, minimoa (eta inflexio-puntua
noski) az£tzen dituzte. Tenperatura kritikoatik gora (x c-tik behera) makurrak ez du honelako berezitasunik ageri.

28.3 Irudia
Potentzial kimikoa
polimeroaren bolumen-zatikiaren aurrean
zenbait tenperaturatan
FH teroriaren arabera.
(1) X / =0,7 T i = 228 K
(2) X 2 =

0,66 T 2 = 242 K

(3) X 3 = 0,6
(4) X 4

T3 =

266 K

= 0,5 T 4 = 320 K
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Sistema bat egonkorra (fase bakarrekoa, adibidez) izan dadin
potentzial kimikoaren aldaketak (1.1 1-1.11 °) zero baino txikiagoa izan beh
du, baina baldintza hau beharrezkoa izanik ere ez da nahikoa. Irudian
ikus daitezkeen makurrek, adibidez, maximoa ageri dute eta hau
ez-egonkortasunaren seinale da. T2 tenperaturako makurra adibide
hartuta, a konposizioko nahastea nahi bada T2 tenperaturan formatutako
nahastea (formatzen bada noski) bapatean deskonposatuko da bi fasetan, bata minimoaren konposizioarekin (A puntua (i) = 0.004) eta bestea minimoaren alturan dagoen konposizioarekin (B puntua = 0.35 ).
Irudika ditzagun puntuok T/02 diagrama batetan 28.4 irudian ikusten
den bezala makur guztientzat gauza bera eraginazdiagrama osoa
egin daiteke. Eta fase-separaziozko diagrama dugu. Makurraren gainetik
fase balcarreko sistemak izango ditugu, eta makurretik behera bi fase.
Makurraren barruan dagoen edozein nahaste egin nahi badugu bi fasetan
deskonposatu da a puntuarentzat 242 K tenperaturan irudian azaltzen
den moduan.
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28.4 Irudia
Fase-diagrama polimero/disolbatzaile sistema
batentzat FH teoriaren arabera.
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Tenperatura kritikotik gora (T c ) fase bakarreko sistema egonkorra da
beti edozein tenperaturatan. Puntu horri dagokion kontzentrazioari (4)c)
kontzentrazio kritikoa deritzo eta puntu horretan elkarrekintzaparatnetroak bere balic• kritikoa

hartuko du.

Sistema erregularrekin konparatuz T-4) 2 makurra asimetrikoa da
eta 4:1)c < 0,5 izango da eta zenbat eta diferentzia handiagoa polimeroaren
pisu molekularraren arabera.
Orain nahi duguna balio kritikoak kalkulatzea da eta horretarako
makur kritikoa hartuko dugu erreferentzia. Bertan maximoak, minimoak
eta inflexio-puntuak bat egiten dute, hau da, matematikoki lehen eta
bigarren deribatuak anulatu egingo dira:
a2

gi

—0

(T2 = 0

[28.35]

Puntu kritikoan bi baldintzok bete beharko dira. Deribatuak egin
ondoren eta x parametroa ezabatuz, konposizio kritikoa lortuko dugu:
1
02c

1+x

[28.36]

in

Pisu molekular altuko polimeroen kasuan:
1
it2
(i)2 , c

[28.37]

x

Ordezkatuz balio hau x-aren formulan:
(1 + x 1/2 )2

Xc =

eta, era berean, x

--> oo

2x

1
1
x1/2
2+

dugunean xc

[28.38]

1
—>

Emaitza hauen arabera fase-diagramako makurrak asimetrikoak
dira 28.4 irudian adibide moduan jarri dugun bezalakoak. Gainera
makurren maximoa, konposizio kritikoak hartzen duen balioaren ara-
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bera 0:1)2c ezker aldera abiatzen da x -->

00 joan

ahalean, eta xc --> 0.5.

Beraz, FH teoriaren arabera polimero/disolbatzaile disoluzioek ezberdin
hauspeatzen dute zein den polimeroaren pisu molekularra.
Bada, esperimentalki ikusi denez, fase-separaziozko makurrak
polimero/disolbatzaile sistemetan asimetrikoak dira eta ezberdinak zein
den pisu molekularra. Ikus 28.5 irudia.
T

55
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28.5 Irudia
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02

Beste fenomeno esperimental batek, ordea, fase-separazioa tenperatura igotzerakoan ere gerta daitekeela esaten digu, 28.6 irudian ikus
daitekeen bezala.

525
28.6 Irudia

500

475

0.05
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02

Prozesu hau ere pisu molekularraren menpe dago.
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FH teoria, garbi dago hau, ez da gauza horrelalco makurrak
aurresateko. Beraz FH teoriak akats nabariak ageri ditu politnerodisoluzio konzentratuen konportamoldea adierazteko orduan nahiz eta, hau ere
esan beharra dago, FH teoriak aurrerapen handia eman horrelako disoluzioen konportamoldeari buruzko adierazpenari.
Aurrerago FH teoriaren ordez asmatutako teoria berri bati emango diogu ikuspegi orokorra. Egoera Ekuazioaren Teoriari (EET) alegia.

29. GAIA
POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (II)

29.1. Flory-Huggins teoriaren frogapen esperimentala
29.2. Gehiegizko bolumenen balio esperimentalak
29.3. Magnitude termodinamikoak lortzeko metodo
esperimentalak
29.4. x-ren kontzentrazioarekiko aldaketa
29.5. AS entropia molar partzialaren balioa
29.6. AI entalpiaren balioak
29.7. Fase-banaketa

29. POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (II)
29.1. FLORY-HUGGINS TEORIAREN FROGAPEN
ESPERIMENTALA
Aurreko ikasgaian Flory Huggins teoriaren azken ondorioetaraino iritsi gara. Eta teoriatik atera ditugun, edQ atera daitezkeen, ondorioak hauetan labur daitezke:
a) Disoluzioa, hasteko, sare tridimentsionala dela eman dugu eta
haren zuloetan disolbatzailearen eta solutuaren molekulak sartuaz joango
zirela onartu dugu, inongo eragozpenik gabe. Honen ondorioz nahaste-prozesu honetan ez da inongo bolumen-aldakuntzarik izango eta
bolumena batukorra izango da, hots, A Vm = 0 izango da. A Vm =
= VM - (V 1 + V2) izanik.
b) Nahaste-entropia konbinatoriala edo estatistikoa da oso-osorik eta Boltzmann-en formularen bidez kalkula daiteke, nahastearen
eta osagai puruen egoera-kopuru ezberdinak eta bereizgarriak jakinez
gero.
c) Nahaste-entalpia FH-en teorian elkarrekintza-energia nahastu
aurretik eta nahastu ondoren ezberdinak izatetik sortzen da bakar-bakarrik. Honen ondorioz, elkarrekintza-parametroa, x, honelaxe
definituta berau:
RT x = NA Aw Z
polimero-disolbatzaile bikotearen bereizgarri da eta ez du kontzentrazioarelcin zer ikusirik izango.
d) Nahaste guztietan bezalaxe, nahaskortasun-mugak, Termodinamikaren hastapenen arabera, osagaien potentzial kimikoen aldakuntzek emango dituzte. Eta horrela 1.4-1.1 1 ° zero edo positiboa denean sistemak bi fase emango ditu.
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Ikasgai honetan, bada, aipatutako lau puntuen froga esperimentalak eman nahi dira. Esperientzia hauek 50-60 hamarkadan zehar
burutu ziren eta FH teoriak ez zituela puntu esperimental guztiak
betetzen delako helburu edo ondoriora iritsi zen.
29.2. GEHIEGIZKO BOLUMENEN BALIO
ESPERIMENTALAK
Bolumenari dagokionez, esperimentalki ikusi denez, polimeroa
eta disolbatzailea nahasterakoan beti gertatzen da bolumenaren handitze
bat edo txikitze bat, hau da, nahastearen bolumena ez da bi osagaien bolumenen batura, 29.1 eta 29.2 irudietan ikus daitekeen moduan. Bolumen-aldaketak, normalean, adierazpen honen bidez ematen dira:
A Vm Vm - Vo
vo

Vm nahastearen bolumena izanik, V o bi osagaien bolumenen batura eta
AVm nahaste-bolumena. Bolumen-nahastea, ikus irudietan, polimero-kontzentrazioarekin batera aldatzen da maximo bat edo minimoa azalduz^2 = 0,5 denean gutxigora behera.
1.0
0.9
0.8
0.7
°C)

x

0.6

>7" 0.5

0.4
0.3
0.2
0.1

29.1 Irudia
Gehiegizko bolumen
positiboa kautxu naturalalbentzeno sisteman (17).
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C11.7/V x10
0

29.2 Irudia
Gehiegizko bolumen
negatiboa poli(etilen
oxido)-a/ Tolueno
sisteman (18).
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A VM delakoaren neurriak normalean piknometro baten bidez
egiten dira. Aparatua aldez aurretik, duen bolumena jakiteko, ur destilatuarelcin kalibratzen da. Ondoren polimero/disolbatzaile nahastea sartuko da kontzentrazio ezagunean eta pisatu. Piknometroaren bolumena
VM izango da eta Vo jakiteko osagai bakoitzaren masa eta dentsitatea
(edo bolumen espezifikoa) jakin besterik ez dago, biderkatu eta batu.
Polimero-disolbatzaile kontzentrazio ezberdinak gertatu ohi dira.
29.3. MAGNITUDE TERMODINAMIKOAK LORTZEKO
METODO ESPERIMENTALAK

Magnitude termodinamikoak esperimentalki lortzeko norma- lean
disolbatzailearen potentzial kimikotik abiatu ohi da. Magnitude hau,
bestalde edo presio osmotikoarekin erlazionatu ohi da:
[29.2]
It V1
7C presio osmotikoa izanik eta V i disolbatzailearen bolumen molarra.
Edo disolbatzailearen lurrin-presioarekin erlazionatuz:

= RT ln P i/Pi °

[29.3]

P 1 ° disolbatzaile puruaren lurrin-presioa delarik eta P 1 disolbatzailearen lurrin-presioa disoluziotan, biak lan-tenperaturan neurtuak. Kontzentrazio bakoitzeko neurri horiek egingo dira.
Behin potentzial kimikoak neurtu ondoren zenbait tenperaturatan
irudikapen grafikoa egin daiteke (1.11-gi°)/T delakoa (1/T)-aren aurrean
eta (111 -1.11 °) delakoa T-aren aurrean.
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Maldatik edozein puntutan (edozein tenperaturatan noski) Alli
eta AS 1 aterako ditugu, zeren:

AH =
a(1/T)
1

AS

a

[29.4]

(gt-gi)

[29.5]

aT

Balio hauek kontzentrazio bakoitzeko lortuko dira. Irudiak zuzenak
badira OHl eta 3,5 1 balio bakarrekoak izango dira tenperatura-tarte
osoan.
Era berean gi-1.11 ° baliotik x kalkula daiteke:
= RT [ln (I- 0 2)+ (1 - T
1 I (1) 2 + X 02]
M2 Vsp.2
(1)2 =

izanik

m1 Vsp.J. + m2 Vsp.2

m i eta m2 disolbatzailearen eta polimeroaren masa direlarik disoluziotan, eta vsp,i eta vsp,2 disolbatzailearen eta polimeroaren bolumen
espezifikoak.
M 2 V sp.2
X
M 1 V sp.1
M2 eta Mi polimeroaren eta disolbatzailearen pisu molekularrak izanik
[29.3] ekuazioa nola erabil daitekeen ikusteko manometroa zer
den eta nola erabil daitekeen ikusiko dugu. Modu erraz batetan manometroa U formako hodia da alde bietan gordailu banarelcin eta itxi-itxi
eginda. Ikus 29.3 irudia. Gordailuetan batean disolbatzaile purua jarriko
da eta bestean bere lurrin-presioa neurtu nahi dugun disoluzioa. Manometroaren bidez, disolbatzaile puruaren lurrin-presioa eta disoluzioarena
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(----DISOLBATZAMEA
DISOLUZIOA
29.3 Irudia
Oso aparatu eskematikoa
disolbatzailearen eta disoluzioaren arteko presio-diferentzia neurtzeko.

DO.D

1

'1

diferenteak direlako, diferentzia hori neurtuko da hots, P i°-P i . Diferentzia hau oso txikia izanik aparatu berezia behar da bera neurtzeko:
Katetometroa. Behin
neurtuz gero P i ° kalkulatuko dugu, hau da
disolbatzaile puruaren lurrin-presioa lan-tenperaturan espresio honen
bidez:
log P°1 = A

t+C

t tenperatura izanik °C-tan eta A, B eta C Antoine-ren konstanteak.
Azken hauek, nahi dugun disolbatzailearentzat, tauletan aurki daitezke.
Beraz Pi/Pi ° erraz jakin daiteke eta, ondorioz,
ere bai.
Dena den badago praktikan egokiagoa den beste teknika bat.
Berau deskribatzera pasatuko gara orain. Aparatua bi ontziz, oinarriz,
osotuta egongo da, batean disolbatzaile purua jartzeko eta bestean
polimeroa platertxo batetan jarria eta kuartzozko hari batetik esekita.
Kuartzozko haria gehiago ala gutxiago luzatuko da platertxoan dagoen
pisuaren neurrian. Ikus 29.4 irudia. Ontzi biak, hau inportantea da,
tenperatura ezberdinetan termostatizatuko dira, beti T i txikiago izanik
T2 baino. Behin disolbatzailea jarriz gero eta polimeroaren pisu zehatz
bat platertxoan ipini A giltza ixten da eta B zabaldu. Bonba baten bidez
hutsunea egiten da airetan izan daitezkeen substantziek eragozpenik sort
ez dezaten. Ondoren B giltza itxi ondoren A zabaldu egiten da. Bapatean
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29.4 Irudia
Disolbatzailearen potentzial kimikoaren aldaketa,
neurtzeko aparatu eskematikoa.
disolbatzailea lurrindu egiten da irudiko ezkerraldean presioa (P1°)Ti
izan arte. Polimeroak, gai bada, lurrin kantitate bat hartuko du,
disoluzio bat (oso kontzentratua polimerotan noski) eratuz. Eskuin
aldean izango da presioa (P 1 )T2 izango da, baina oreka badago, garbi
dago:
(131)T2 =

Nola

• = RT ln

(1) 1)T2
(1).31)1.2

(P°1)Ti

orduan: 1.11 -1.1.1• = RT ln

(1)1)T
(PN2

Bai (1)1°)Ti bai (1)1°)T2 Antoine-ren konstanteen bidez kalkula daitezke. Kuartzoa luzatu den neurriak polimeroak hartu duen disolbatzaile
kantitatea (kontzentrazioa) emango du.
29.4. x-REN KONTZENTRAZIOAREKIKO ALDAKETA
FH-en teoriaren arabera eta ematen duten definizioa kontutan hartuz, x elkarrekintza-parametroa polimero disolbatzaile sistema balcoitzaren bereizgarri da, eta ez da kontzentrazioaren menpeko. Ideia hau frogatzeko aztertu zen lehen sistema kautxu naturala/bentzenoa izan zen
(Gee and Orr 1946) eta emaitzek FH teoria frogatzen bide zuten. Ikus
29.5 irudia.
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29.5 Irudia
Gee eta Orr-en datuak
kautxu naturalalbentzenoa sistemarentzat
25 °C-tan.

1.0

02

Baina lehen emaitza hauek kasualitatea baizik ez ziren izan, sistema gehienetan elkarrekintza-parametroa, x, kontzentrazioaren funtzioa
baita. Ikus 29.6 irudia.
15
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29.6 Irudia
x-aren aldaketa esperimentala 2 -aren aurrean poliisobutilenolbentzeno sistemarentzat (19).
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29.5.

.A.Si

ENTROPIA MOLAR PARTZIALAREN BALIOA

Jadanik aipatu dugun bezala, FH teoriak nahaste-entropia
konbinatorial hutsa dela aurresaten du eta adierazpen honen bidez
kalkula daitekeela:
= - R [ln (1 - 4) 2 ) + (1 -

X I4)2]

Hau da, ekuazio horren arabera polimero guztiek dute, (1)2 berdina izanik, entropia molar partzial berdina polimeroaren pisu molekular
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berdinarendako. Hau, ordea, ez da inoiz praktikan betetzen eta AS1
esperimentala dexente txikiagoa izan ohi da teorilwa baino. 29.6 irudian
AS i/R 4)22 (entropia erreduzitua) ikus daiteke 4)2-aren aurrean.
1•8
1.6
1•4

0•6

1
I

0 . 2 0 . 3 0 • 4 0 • 5 0 • 6 0 • 7 0•8

0 • 9 1•0

02

29.7 Irudia
AS i IR^2 delakoaren aldaketa 02-arekiko.
Makurra FH teoriaz baliatuz egin da eta puntuak
zenbait ikertzaileren datuak dira.

29.6. dlll

ENTALPIAREN BALIOAK

FH teoriaren arabera A H i adierazpen honen bidez lor daiteke:
R T x (1)92 . Hau da, behin x esperimentalki lortu ondoren zuzen-zuzena da A1-1 1 lortzea. Bestalde, berriz, A H i kalorimetriaz neur daiteke,
edo gorago ikusi dugun bezala,11 1 -1.11 °-aren balioetatik, tenperatura ezeta R T x4:1) 2
berdinetan abiatuz. Inoiz ez da ikusten (A Hi)
en
agoak izan
berdinak direnik eta jeneralean balio esperimen
dira.
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29.7. FASE-BANANKETA
Goazen ikustera orain noraino den gai FH teoria polimero / disolbatzaile sistemen fase-bananketa aurresateko. Ikus dezagun horretarako
noiz egiten den 1.1 1 -11 1 ° positibo, honek fase-bananketa dagoela esango
baitu. FH teoriaren arabera hona hemen potentzial kimikoa:
1
= RT [ln (1 - (1) 2 ) + (1 - --x-)^ 2

Hemen termino entropikoa, [ln (1-

02) +

+ x 4$221

1
(1 - — $ 2 ], negatiboa

izan ohi da, eta x, jeneralean, positiboa. Eta disoluzioa gertatzen bada
(.1 1 -1.t i ° < o), hori horrelaxe da termino negatiboaren balio absolutua
handiagoa delako da termino positiboa baino, hau da, x 4) 22 baino handiagoa. Badakigu gainera Z . A w konstantea dela eta tenperatura jaiste
bada x handiagoa egiten dela. Horrela izanik gauzak, gerta daiteke tenperatura batetan x 4)22 handiagoa egitea termino negatiboaren balio absolutua baino, hau ez baita tenperaturaren funtzio. Orduan fase-bananketa dugu eta tenperatura horretatik behera beti izango da antzera. Hau
da, aztertzen ari garen teoriak fase-bananketa aurresaten du tenperatura
jaisterakoan. Adierazpen orokorretik, gainera, hauspeatze-tenperatura
polimero-kontzentrazioaren menpe egongo da. Gorago ikusi dugun bezala fase-bananketen makurra asimetrikoa da maximo bat ere baduela.
Hau esperimentalki ere frogatu da eta ikusi gainera makur esperimentalak ere asimetrikoak direla. Ikus 29.8 irudia
Edozein kasutan ere, FH teoria gai ez denerako, tenperatura
igotzerakoan ere hauspeatzea izaten dela aurresateko da. Polimero/disolbatzaile sistema baten tenperatura igotzerakoan hauspeatzea edo, berdin
dena, fase-bananketa gertatu ohi da. Hauspeatze-tenperatura hau ere
kontzentrazioaren menpe dago eta makurra asimetrikoa da eta minimoa
du. Ikus 29.9 irudia.
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T (°C)
40 –

29.8 Irudia
Makur teorikoa (---) eta
hauspeatze-tenperaturen
balio esperimentalak
poliisobutilenolmetiletil
zetona sistemarentzat.
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29.9 Irudia
Polietilenoln-hexano
sistemaren hauspeatzea tenperatura igotzerakoan. Makurra
da teorikoa
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02
Ondorioz, FH teoriak akats haundiak ageri ditu polimero-disoluzio kontzentratuen termodinamika azaltzeko momentuan. Dena den,
eredu honekin aurrerapen handia lortu zen bere garaian sistemen konportamoldea ulertzen hasteko. Teoria honen ondorioz ere, asko ugaritu
ziren lan esperimentalak hortik sistema hauen ezaguera sakonagoa
lortzea, eta, ondorengo ikasgaian ikusiko dugun moduan, teoria berrien
sortzea.

30. GAIA
POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (III)

30.1. Egoera-ekuazioaren teoria
30.2. Datu esperimentalen eta teorikoen arteko
konparaketa

30. POLIMEROEN DISOLUZIO
KONTZENTRATUAK (III)
30.1. EGOERA-EKUAZIOAREN TEORIA
Emaitza esperimentalen aurrean, aurreko ikasgaian ikusi dugun
legez, FH teoria ez da gai polimero/disolbatzaile sistemen propietateak
adierazteko. Ezgaitasun hori, dena dela, erraz uler daiteke eredua
sartzeko erabili ziren puntuak kontutan hartzen badira. Hala:
- Bai likido puruentzat bai nahastearentzat ereduak saretxoa onartzen du, aldaezinezko saretxoa. Bapateko ondorioa: Ez da bolumen-aldaketarilc izango osagaiak nahasterakoan. Saretxo bat onartzeak eta
saretxoaren zuloetan disolbatzaile-molekula bana edo polimeroaren segmento bana sartzeak bai segmentuek bai molekulek geometria eta bolumen berdina dituztela suposatzen du. Hobeto ikus dadin zer esan nahi
den, bolumen berdina baina kolore ezberdineko pustarriak ditugula
emango dugu. Pustarriak espazio batetan ordenatzerakoan, gorago molekulentzat eman ditugun baldintzen arabera, pustarri guztiak kolore berdinekoak izan ala ez, beti pustarrien artean geratzen diren tarteak, hau
da, bolumen askea, berdina izango da. Baina molekulen geometria
berdina ez izanik bolumena berdina dela emanaz, bolumen askea, zalantzarik gabe, ezberdina izango da eta ezberdina gainera osagai batarentzat, bestearentzat eta nahastearentzat. Eta nahasteak ageri duen bolumen
askeak ez du bolumen askeen batura izan behar, bai txikiagoa bai
handiagoa izan baitaiteke, hau da, bolumen-handitze bat edo txikitze bat
izan daiteke nahasterakoan, molekulen eite geometrikoaren arabera.
- Bolumen askea tenperaturaren funtzioa da. Bai osagai puruen
bai nahastearen bolumen askea minimoa da OK-tan, ez baita tenperatura
horretan ez bibraziorik, ez errotaziorik ez beste inolako deformaziorik
polaritatearen eraginez. Substantzia guztiek OK-tan ematen dute enpaketamendurik handiena eta bolumen espezifiko karakteristiko
deritzan bolumen espezifikoa izango dute: vsp* (cm3/g). Hau molekulen
bolumenaren eta tartean geratzen den bolumen minimoaren ondorio
izango da. Tenperatura igotzerakoan, berriz, bibrazioak izango dira eta
mota guztietako indarrak. Hauek, denek batera, substantziaren bolumen espezifikoa aldarazten dute, substantzia bakoitzarentzat modu
ezberdinez, osagai puruentzat eta nahastearentzat adibidez. Tenperatura
batetan bolumen espezifiko bat edukiko dute, eta OK-tan zuten bolumen
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espezifikotik (v sp * ) zenbat urruntzen den ematen duen magnitudeari

bolumen erreduzitua (v) esaten zaio.
sp

=

[30.1]

v*
sP

v spemandako tenperaturan substantziak duen bolumen espezifikoa
izanik (v sP /=/ cm 3/g). Bolumen erreduzituaren aldaketa tenperaturarekin, bai osagai puruentzat bai nahastearentzat, espantsio-koefiitentearen
bidez ikus daiteke esperimentallci:
aT

—/3
1

v=1+

3 (1 + a T)
(a
ot = —
v sp

vsp
)

[30.2]

Likido monomerikoen espantsio-koefizienteak, orohar, handiagoak
izaten dira polimeroenak baino, hauen segmentuak lotura kobalenteen
bidez lotuta daudelako eta zailagoak, ondorioz, tenperaturaren eraginez
luzapenak izan ditzaten.
- Aipatutako faktoreek ondorio inportanteak izan ditzakete. FH
teorian sistemaren entropia (edo desordena) molekula ezberdinen
nahastetik sortua zen baina beti koordinazio-indize berdina mantenduz.
Orain molekulek geometria ezberdina izanik, ez dugu koordinazio-indize berdina edukiko eta, ondorioz, desordena handiago bat egongo da.
Hau, gainera, tenperaturaren menpe egongo da eta entropia konbinatorialez aparte konbinatoriala ez den beste entropia bat egongo da, bolumen berdina baina geometria ezberdina eta kimikoki ezberdin diren molekulak nahastetik sortua. Entropia honek ere izango du eragina
nahaste-energia askean eta horregatik edozein teoriak horixe kontutan
hartuko du, ahazteke, noski, FH teoriaren bidez lortutako entropia
konbinatoriala.
- FH ereduan, bestalde, osagai bien molekulak berdinak dira
tamainari eta eiteari dagokienez, eta denek eskaintzen dute gainazal
berdina molekulen arteko ikupenak egiteko eta, ondorioz, elkarrekintza
bat edo beste sortzeko. Hau, dena dela, ez da benetazko egoera eta oso
zaila da, ezinezkoa ia, polimero eta disolbatzaile molekula bana aurkitzea eite eta geometria berdinekin. Eta horrela, disolbatzailearen molekula esferikoa bada eta polimeroarena helikoidala, molekula batek edo segmento batek eskaintzen duen gainazala ezberdina da eta nahaste-energia
askea ere fenomeno horrek baldintzatuko du.
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- Bolumen askeak ere, gorago aipatu eta intuitiboki erraz uler
daitekeenak, badu eragin handia, nahiz FH teorian kontutan hartu ez.
Nahastea presio atmosferikoaren ezberdinak diren beste presio batzutan
jazotzen bada magnitude termodinamikoak ere ezberdinak izango dira,
nahitaez presio batek bolumen askea alda eraziko baitu, jeneralean
txikiagoa eginez. Bolumen aske honek alda erazi egiten ditu nahaste-energia askea eta honetatik sortuak diren beste magnitude guztiak.
Beraz, polimero/disolbatzaile sistemen propietateak esplikatzeko sortuko diren teoria guztiek kontutan hartu beharko dute puntu hau, eta
esperimentalki frogatzeko momentuan ere presio ezberdinak erabili
beharko dira.

Ideien multzo hau biltzen duen teoria bat desarroilatuta dago
jadanik polimero/disolbatzaile eta polimero/polimero sistementzat:
Egoera-ekuazioaren teoria (EET) deritzo. 1968.etik abiatuz bi taldek desarroilatu dute teoria hori: Flory-ren taldeak batetik eta Patterson-enak bestetik. Biek Prigogine-k 1957.ean disoluzioei buruz eman zituen arau orokorrak hartzen dituzte oinarri eta horregatik teoriari
Prigogine-Patterson-Flory teoria ere esaten zaio.
Teoriaren aurkezpen matematikoak termodinamika estatistikoaren oinarriak hartzen ditu. Ez gara honetan sartuko eta inork horretaz
zerbait gogoratu nahi balu idazlan honetara jo lezake: "Termodinamica
estadistica", Hill-ena, Ed. Paraninfo, Madrid, 1973. Tratamentu estatistiko baten ondoren aski kmplexua den nahaste-energia askearen
adierazpenera iristen da, magnitude hauen funtzioan:
- Osagai puruen eta nahastearen bolumen askeak, v i , v2 eta v3
direlakoen bitartez emanak.
- Osagaien arteko elkarrekintza-energia.
- Osagai batek eta bestek eskainitako gainazalen arteko
erlazioa, s2/sl.
- Nahastearen konposizioa, (1)2.
Behin AGm-arentzat espresioa lortu eta gero beste magnitude
termodinamikoak, 1.1 1 -111 °, OH 1 eta OS 1adibidez, formula hauen bidez
lortuko dira:
aOGM
1-11411 =

T, N2
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A 1-1 1

=

A sl =

aol i – pi rrva (1/T)
-a(irgivaT

Lortzen diren adierazpen teorikoak konplexuak edo ez hain konplexuak
izango dira aipatu diren faktoreen arabera.
Adierazpen teoriko hauen aurrean honako ezberdintasunak ikus
daitezke FH teoriarekin konparatuz:
1) FH teorian entalpia molar partziala, AH i , osagai berdinen eta
ezberdinen artean izan zitezkeen elkarrekintza-energien ondorio zen
bakar-bakarrik. Egoera-ekuazioaren teorian honetaz gain gorago aipatutako faktoreek ere kontutan hartzen dira.
2) FH teorian entropia molar partziala guztiz konbinatoriala zen.
EET-an bi kontribuzio ditu, bata konbinatoriala, (AS 1)1conb., FH teorian
zuen antzeko esanahiarekin, eta bestea ez-konbinatoriala edo hondar-entropia, ( AS(AS
1 , hondar = AS1
dkonb.' Azken hau, hondar-entropia
alegia, aipatutako faktoreetatik sortua da: Bolumen askea, gainazal-erlazioa, elkarrekintzak. Hauek ematen duten hondar-entropia negatiboa da
eta, ondorioz, EET-ak aurresaten duen entropia txikiagoa izango da
entropia konbinatoriala baino, hau FH teoriak kontutan hartzen duen
bakarra.
3) Nola potentzial kimikoaren aldalceta adierazpen honen bidez,
= AH - T AS 1 , emana datorren, honek ere bi osagai izango ditu,
bata konbinatorial hutsa, adierazpen honek emana:
= R T [ ln (1- (>2) + (1 (/11-1konb
11 )

$21

eta bestea hondar-potentzial kimikoa, E.E.T-ak onartzen dituen faktoreak besarkatzen dituena. Honentzat FH teorian ematen zen adierazpen
bera onartzen da: RT x 022. Beraz:
1.1

= R T [ ln (1- $2) + (1 - —x
1

+x

A2]
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Baina orain RT x 4)2 2 ez da bakarrik elkarrekintzetatik sortua, hots,
RT x NA Z A w (FH teorian bai). Egoera-ekuazioaren teoriak
( /-1.1 41 1. ihondarra RT X4) ematen du teorikoki, v i , v2 , v, s 2/s i eta
aren funtzioan.
elkarrei( intza-energi22
30.2. DATU ESPERIMENTALEN ETA TEORIKOEN
ARTEKO KONPARAKETA
Egoera-ekuazioaren teoriak ematen dituen adierazpenekin batek
eta x lor ditzake, osagai puruen eta nahastearen
bolumen erreduzituak (a-aren balioen bidez lor daitezke hauek),
gainazal erlazioa (s2/s 1 ) eta elkarrenkintza- energiak ezagunak badira.
Honela lortutako balio teorikoak esperimentalki lortutakoekin konpara
daitezke teoriaren baliogarritasuna ala eza ikusteko.Datozen irudietan
(30.1, 30.2 eta 30.3) esperimentalki eta teorikoki lortutako zenbait
magnituderen balioak ematen dira.

A H1, A S 1 ,

1.0

111111111

0.9
0.8
0.7

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0

mZ

30.1 Irudia
Gehiegizko bolumenaren irudikapena
kontzentrazioaren funtzioan kautxu
bentzeno sistemarentzat 25 °C-tan.
Puntuak esperimentalak dira eta makurra teorikoa.
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1.5
1.4
1.3
1.2
1.1

x

30.2 Irudia
x parametroaren aldaketa kontzentrazioarekin
poliisobutileno/n-pentano
sistemarentzat 25 °C-tan.
Puntuak, esperimentalak
dira eta .makurra teorikoa.

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4+2

10

1-8

30.3 Irudia
Entropia erreduzitua
1•4
AS i IR 02 2 , kontzen1•2
trazioaren aurrean.
Poliisobutilenolben1•0
tzeno sistemarentzat
0•8
24,5 °C-tan. Puntuak
esperimentalak dira,
0.6––
makur jarraia teori0•4
koa egoera-ekuazio_ aren arabera eta ez0•2
jarraia FH-teoriaz.
1•6

11

0 • 0 0•1 0 • 2 0•3

I

I
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0.8
0 . 9 1.0
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Honetaz gain beste arrazoi bat badago zergatik izan zuen teoria
honek arrakasta, alegia, gai izan zela hauspeatzeak aurresateko bai tenperatura igotzerakoan bai jaisterakoan. Aipatuta dagoen bezala hauspeatzea (1.1 1 -11 1 °) zero egiten denean gertatzen da. FH teorian potentzia
kimikoa zero egiten zen tenperatura jaisterakoan bakarrik. EET-an, berriz, bai tenperatura igotzerakoan bai jaisterakoan gertatzen da. Eta arrazoia AS, aldaketan aurkitu behar da, zeren AS 1 geroago eta txikiagoa
egiten baita tenperatura igotzerakoan. Nola AS 1 negatiboa den gerta dai-
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baino, eta faseteke tenperatura altuetan T AS i handiagoa egitea
-separazioa gerta tenperatura igotzerakoan. Bai tenperatura jaisterakoan,
bai tenperatura igotzerakoan gertatzen diren separazio-tenperaturak
teorikoki eta esperimentalki neur daitezke eta konpara.

31. GAIA
POLIMEROEN DISOLUZIO
DILUITUAK

31.1. Disoluzio kontzentratuen teorien eskaria disoluzio
diluituak adierazteko
31.2. Disoluzio diluituen ereduekin hasteko zenbait
parametro
31.3. Disoluzio diluituen ereduen oinarria
31.4. Flory-Krigbaum teoria
31.5. Yamakawa-Kurata teoria

31. POLIMEROEN DISOLUZIO
DILUITUAK
31.1. DISOLUZIO KONTZENTRATUEN TEORIEN
ESKARIA DISOLUZIO DILUITUAK
ADIERAZTEKO

Disoluzio kontzentratuentzat eginiko planteamendu teorikoek,
garbi dagokeenez, huts egingo dute zalantzarik gabe disoluzio diluituen
propietateak azaldu behar direnean. Kontzentratuetan polimero-molekulen banatze uniforme batetan oinarritu gara: diluituek, ordea, ez dute
uniformitate-baldintza hau betetzen. Baina dena dela, esandakoaren
baieztatzea behar dugu aurrera segitu baino lehen.
Kontzentrazio baxuetan (%2 baino txikiagotan, alegia) magnituderik garrantzizkoena esperientziaren ikuspegitik presio osmotikoa,
da. Hau adierazpen honen bidez erlazionatuta dago x elkarrekintza
parametroarekin:
1
44)2 + X 022
= - V i = RT [ln (1-1)2) + (1 Elkarrekintza-parametroak, dakigunez, esanahi ezberdina du FH edo
E.E.T teoriaren arabera lortua izan.
Disoluzio diluituetan
laxe desarroila daiteke:

(I) 2 « <

1 da eta ln(14 2 ) terminoa hone2

ln (1 - ()2)

2

(1)2
02
= - (1)2 - --- -

[31.1]

Beraz, espresio orokorra honelaxe geratuko da:
2

1
RT [
-x
7C = - - +
V X (2 )

2 02,

+

+
]

[31.2]
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Esperimentalki errazago erabiltzen den kontzentrazioa, $0 2-aren ordez, c
magnitudea da. Hau g polimero/m1 disoluzio unitatetan emana dator eta
hauxe izango da:
[31.3]

(1)2 = c vsp,2
v
sp, 2

polimeroaren bolumen espezifikoa izanik ml/g unitatetan. Beraz:
C.v

11)2

x

Vi

sp,

2

C . Vsp,

Vi

V2/V 1

2

c

M

V2

[31.4]

V2 eta V i polimeroaren eta disolbatzailearen bolumen molarrak izanik

eta M polimeroaren pisu molekularra. [31.2] ekuazioa orduan:
1

7L

—
c

(1

Vsp,

2

=RT[—+ --x — c +
Vi
M 2

[31.5]

Adierazpen honetan c-aren goi mailako terminoak kendu ditugu eta hau
guztiz da zilegi disoluzio diluituekin ari baikara. Espresio horri jarraituz
it neurtzen badugu eta 7r/c irudika c-aren aurrean M kalkulatu ahal i2
go dugu elkarrekintza-parametroarekin batera bata ordenatutik eta bestea maldatik. Bai FH teorian bai E.E.T-an c definitu dugu, baina batean
ere ez dugu esan pisu molekularrarelcin dependentzia duenik. Hau da,
disoluzio kontzentratuen bi ereduetan iijc-aren irudikapenek c-aren
aurrean beti malda berdina izan behar dute tenperatura berdinean, zein
nahi den pisu molekularra. 31.1 irudian esandakoaren arabera espero
dena eta esperimentalki lortutakoa ikus daitezke.
Irudian garbi ikus daiteke datu errealen eta disoluzio kontzentratuentzat emandako ereduen datuen arteko ezberdintasun nabaria. Dena
den, disoluzio diluituentzat proposatutako ereduekin hasi baino lehen
eman ditzagun aurrerago oso egokiak izango zaizkigun zenbait
parametro.
0.3

31.1 Irudia
Datu esperimentalak
PS/Tolueno sistemarentzat dira 35 °C-tan.
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0
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log M
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31.2. DISOLUZIO DILUITUEN EREDUEKIN HASTEKO
ZENBAIT PARAMETRO.
Galdera honi ekiteko &ora&o idatzitako espresio honMtik abia
gaitezke:
3
-

Vi

= 1.1 1 -1.1 1 = - RT [(1) 2/x +

02

- x )44)2 + 3

12

+

etabitan banatuta balego bezala idatz dezakegu:

[31.6]

/1 1 -11 1 = (/1 1 -11 1)ideala + (1111£1)gehiegia

RT 0:1)2

o
(11 1 -ii'dideala =

[31.7]

x
3

(1.1. 1 -11 1)E

= - [RT

)

2

02

- x 4:12 + RT 3+

[31.8]

direlarik. Banaketa, bestalde, ez da bat ere arbitrarioa izan, kontutan
izanda:
RT^2c R T
Vi x
eta, ondorioz,

dela

=c R T
M

[31.9]

Hau da, Van't Hoff-en ekuazioa, presio osmotikoa, alegia, disoluzio
idealetan.
(1.1.1-gi°)E delakoak, beraz, disoluzioa idealtasunetik urruntzen
den balioa emango du. Disoluzio diluituetan, c-aren termino altuak
kenduz,
o
1
)
(g i -g i ) E = - RT (-1 - x2 (1)2
[31.10]
Nola hau energia askea den, dagozkion (AHO E eta (AS I )E izango
ditu. Termino hauek nahi erara defini daitezke unitateak mantenduz:
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(A1-1 1 ) E = RT K 02

[31.11]

(1‘§ 1 ) E = R yr f2J

[31.12]

eta v parametro adimentsionalak direlarik proportzionaltasun konstante gisa sartuak. Kontutan izanik (1.1 1 -11 1 °)E = (AI-1 1 )E - T(AS i)E
eta azken hiru ekuazioak:
1
[31.13]
K
=X 2
Nola x tenperaturaren funtzioa den, jeneralean, beste parametro baten
funtzioan definitu ohi da, alegia, Flory edo 9 tenperaturaren funtzioan:
T
0=
[31.14]
‘if

Beraz:
Eta:

1
=

(1.11 -

1.11)E

=

=v(1-0/T)
2

=

-RT v (1 - 0/T) (>2

[31.15]
[31.16]

Azken-adierazpenak zera diosku: T = 0 denean (1.1 1 -11 1 °)E = 0
da eta disoluzioa idealki konportatzen da. Hona hemen, beraz, 0
tenperaturaren eta Boyle tenperaturaren, gasen kasuan, dagoen antz
handia. Zeren gas errealak ere idealki konportatzen dira Boyle tenperaturan, hau da, tenperatura horretan P V =nR T . Ez begibistatik
gal, bestalde. 9 tenperaturan gertatzen den fenomenoa, alegia, disolbatzaile pobreak polimero-katearen gainean eragiten duen murriztea
(tolestea) justu bolumen eskluituaren eraginez sortzen den luzatzea
dela. Beraz mutur-mutur distantzia tenperatura horretan <r 2>0 dela,
hau da, mutur-mutur distantzia ez-perturbatua.
31.3. DISOLUZIO DILUITUEN EREDUEN OINARRIA
Goragoko parametroak sartu ondoren goazen ikustera disoluzio
diluituentzat proposatutako ereduak. Teoria asko eta asko planteatu dira
195 1.ean hasita disoluzioen ez-uniformetasuna kontutan hartzeko.
Teoria guzti hauen laburpena edo egin nahian disoluzio diluituak
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polimero-segmentuz osotutako laino sakabanatuak direla esan daiteke.
Laino horien tarteak disolbatzaile hutsa direlarik. Hasiera batez eta
gauzak errazteko asmoz lainoen simetria esferikoa dela onartuko dugu,
oraindik orain definitzeke utziko badugu ere segmentu-dentsitatearen
banaketa matematikoa laino esferikoan.
Disoluzio diluitu bat formatzerakoan, intuitiboki dakigu hau,
polimero-molekula batek x leku behar baditu sartzeko eta lekuok errazago aurkituko ditu bakarrik disolbatzailea dagoen lekuetan beste polimero-molekula baten inguru hurbilean baino. Dena den, honek merezi
du argitasunik: Disoluzio barruan polimero/polimero eta polimero/disolbatzaile ekintzak norgehiagoka ari dira eta bata edo bestea gertatuko
da errazago disolbatzailearen izaeraren arabera. Disolbatzailea ona bada
balio du lerro batzuk gorago esandakoak. Disolbatzailea pobretuz doan
neurrian, tenperatura bajatzerakoan adibidez, polimero/polimero elkarrelcintzak gertatuko dira errazago. Disolbatzailearen pobretzea handia bada polimeroa hauspeatzera irits daiteke, disoluzio diluituetan ari
bagara ere.
Honelaxe labur daiteke egoera hau: Polimero-disoluzio diluitu
batetan katen segmentu bakoitzak lekua kentzen die besteei. Leku horri
bolumen eskluitua esaten zaio eta u letraz adierazi. Bolumen hau
gainera, ez dator bat bolumen fisikoarekin, hau baino handiagoa baita
eta disolbatzaile-motaren eta tenperaturaren arabera aldatzen da. Zenbat
eta disolbatzailea pobreagoa izan, edo zenbat eta kontzentrazioa altuagoa izan, bolumen eskluitua txikiagoa izango da.
Eman dezagun, gaiari lotzeko, n 2 molekula-polimero sartu nahi
ditugula V bolumenean, kontutan hartuz polimero-molekulen arteko
elkarrekintzak. Lehenengo molekula sartu behar dugunean leku-kopurua V bolumenaren zuzenki proportzionala izango da eta polimero-molekulen arteko elkarrekintzari dagokion energia askea hutsa
izango da ez baitago horrelako ellcarrelcintzarik. Bigarren molekula
sartzerakoan libre geratzen den bolumena (V-u) izango da eta jartze-probabilitatea horren proportzionala izango da. Elkarrekintza-energia
askea, txikia bada ere, ez da hutsa izango. Honela segituz molekula
guztiak jartzekoaren probabilitatea denen biderkadura izango da:
n2-1

Q = ktea

ll (V - iu)

[31.17]

i=o

Kontutan har, azkenengo molekula jarritakoan bolumen esIduitua V
izango dela eta elkarrekintza maximoa, oso handia, A G Beste
molekula bat sartzeko egongo den probabilitatea, beraz, hutsa izango
da.

384

Q bezalako funtzio bati, zeinek balio maximoa hartzen baitu
A G = 0 denean eta minimoa A G —› oe denean, partizio-funtzioa
esaten zaio Termodinamika Estatistikoan. Hau, dakigunez, energia
askearekin erlazionatuta dago espresio honen bidez:
Q=e

-AGm/IcT

AGm = -kTlnQ

[31.18]

Hemen A GM jarri dugu, disoluzio edo nahastea egiterakoan sortzen
den energia askea baita. Beraz batek [31.17] eta [31.18] ekuazioekin
A G M lor dezake. Galdetuz gero ea non sartuta dagoen disolbatzailearekin elkarrekintza u barruan dagoela esango dugu. A G M-aren baliotik abiatuz, N 1 -arekiko deribatu besterik gabe, lortuko dugu eta
- V 1 ere bai noski. Orduan, hau dena egin eta gero:
2

2 u (n2
n=kT[+
;

[31.19]

n2

Kontutan izanik

c NA

Vi

[31.20]

hauxe edukiko dugu:
=

RT

1

+

(NA u

2

c

[31.21]

2M
Honek [31.5] ekuazioaren antza du,
c-aren potentziaren arabera
desarroilatuta dagoen aldetik. Honelaxe idatz daiteke, beraz:
7C

— = RT [Ai +
c

A

2 c + A3 c 2 + ....]

[31.22]

Virial-koefizienteetan desarroiloa da hau gas errealen kasuan egiten den
antzera. c2-tik aurrerako terminoak kenduaz [31.5] eta [31.21] ekuazioen artean diferentzia bakarra dago, alegia, virial bigarren koefizientea, A2.
Ondorengo urratsa bolumen eskluituarentzat (u) adierazpenen
bat aurkitzea izango da; hala ere horretan hasi aurretik termino horretan
disolbatzailearen eragina jaso behar dugula kontutan hartu behar dugu,
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bolumen eskluitu intermolekularraren kontzeptuan sartu duguna hain
zuzen.
Beraz, nola bolumen eskluitua molekulen arteko elkarrekintzekin erlazionatuta dagoen goazen ikustera nola kalkula elkarrekintza-energia disolbatzailetan dauden polimero-molekulen artean. Eman dezagun horretarako, 1 eta k molekulak ellcarrengandilc elkarrelcintzak ez daudela onartzeko beste, eta •SV I eta SNi k bolumenetan kokatuak. Egoera honetatik abiatuz a distantziara hurbilduko ditugu.
Momentu horretan molekula biak SV bolumenean daude eta
elkarrekintzak izango dira bien artean. Hasierako eta bukaerako
egoeren artean dagoen energia-aldaketa SV lekuan molekulek duten
elkarrekintza izango da. Bitez, segitzeko, p k eta pi segmentu-dentsitatea SVk eta ÖV I bolumenetan eta Vs segmentu baten bolumena. Hau
kontutan izanik polimeroaren bolumen-zatikia bolumen bietan hauxe
izango da:
k = Pk Vs

(1)21 = P 1 Vs

[31.23]

Molekulak hurbildutakoan hauxe eukiko dugu:
[31.24]

(1) 2 k 1 = (P k P l ) Vs

V 1 izanik disolbatzaile-molekula baten bolumena, disolbatzailearen
molekula-kopurua aipatutako hiru bolumenetan:
8n ik

= 8Vk

( 1 Pk

Vs)/
[31.25]

= •SVI (1 - p i Vs )/Vi

8n tid

= 8V ( 1

Pk Vs

Pi

Vs)AI-1

Polimeroaren molekula-kopurua prozedimenduari jarraituz lortuko
genuke.
Jadanik esana dugun bezala, elkarrekintza-energia ez dugu
modu absolutuan lortu behar, bi egoeren arteko energia-aldaketa gisa
baizik: Erreferentziazko egoera (oso urruti eta elkarrekintzarik gabe) eta
gure egoera (a distantzian daudenean molekulak). Erreferentziazko
egoeran sistemaren energia askea [8 (A Gm)i + (3, G M)k] izango da
0 GM
nahaste-energia askea dela, ez baita ahaztu behar polimero/di-
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solbatzaile sistema daukagula begien aurrean. Orain arte aipatu ditugun
bolumenetan (8V, SVI, 8Vk) polimeroa badago, eta polimero-kontzentrazioa beraietan nahikoa altua izango da. Beraz FH teoria erabili ahal
izango dugu bolumen-elementu horietan. Adibidez:
A Gm = k T [n i ln •:1) 1 + n2 ln2+nlx 4)2]
[31.25] ekuazioetan emandako balioak erabili baititugu. Beste horrenetab. erabiliz.
beste egin dezakegu SV bolumenarentzat,
Energia askeen arteko kendura eginaz: 8(A Gm)ki - [8(AGm)k +
+ 8(AGm)11 elkarrekintza-energia 8(A Ga) lortuko dugu:

1
S(AG.)= 2kT ( --1 - X)PkPi [— °
v

[31.26]

lortu nahi genuena hain zuzen. Gorago sartutako parametroekin:
8 (A Ga) = 2 k T v (1 - 0/T) pk p i (V2s /V 1 ) 8 V

[31.27]

Bi molekularen arteko elkarrekintza-energia aske osoa [31.27]
integratuz kalkulatuko da:

Ga)bi molekula =

V
Is5 (A Ga) = 2 k T xis (1 - 0/T) — pk p
1

[31.28]

Adierazpen honen arabera arazo guztia pk eta pi gaien era matematikoan dago, hau da, nola banatuta dauden polimero-segmentuak bolumen-elementuetan. pk eta praren balioak ezin dira aldez aurretik jakin
eta zenbait suposizio egin beharko dira p i era matematikoaren gainean.
Bolumen eskluituaz diren teoriak, eta dira zalantzarik gabe, ikertzaileek dentsitateentzat suposatu dituzten erak sortuak dira. Teorien
baliogarritasuna edo eza esperimentalki eta bakarrik esperimentalki
ikusi beharko da.
Beste inongo suposiziotan sartzeke, goazen ikustera nola irits
gaitezkeen bolumen eskluituaren forma batetara, p i-arentzat ekuazio
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konkretu bat suposatuz. Ilcasgaiaren hasieran ikusten genuen, alde
batetik bolumen eskluitua disolbatzaile-motaren menpe zegoela, alegia,
v(1-0/T) adierazpenaren menpe eta bestetik edozein energia aske. A Ga
adibidez, partizio-funtzioaren menpe jar zitekeela. Honelaxe:
=e

-AG a/R T

[31.29]

fa probabilitatea izanik molekula baten grabitate-zentrua beste molekula
baten inguruan a erradioko esfera baten barruan egoteko. Garbi dago
a = denean A Ga = 0 dela eta fa = 1( hau da probabilitate osoa).
Baina a = o denean A Ga = izango da eta fa = 0.
a eta (a + da) tarteko esferaren bolumena 4 ic a2 da izango da.
Beraz 4 7C a2 fa da bigarren molekularen grabitate-zentrua tarte horretan
aurkitzeko dagoen probabilitatea izango da. Beste modu batetara
esanda (4 7C a2 fa da) molekula batek eskainitako bolumena da eta,
ondorioz, 4 ic a2 (1 - fa) da bolumen eskluitua izango da. Balio
guztien batura bolumen eskluitu intermolekularra, u, izango da:
u=

j

(1 - fa) 4 it a2 da

[31.30]

Segi daitekeen prozesua, beraz, garbi dago. Behin p k eta prarentzat
espresioak suposatu ondoren A Ga kalkulatuko dugu [31.28] ekuazioaren bitartez; [31.29]-arekin fa lortuko dugu eta [31.30]-arekin,
azkenean, u. Bolumen eskluituaren espresioa, garbi dago hau, ezberdina izango da pk eta prarentzat hartu diren suposizioen arabera, baina
azken emaitzak adierazperi orokor honetan eman daitezke:
22
2 M vsp, 2
Nr (1 - 0/T) ho (Z)
U =
[31.31]
NA . V 1
ho(Z) ezberdina da teoria diferenteen arabera, beti, hori bai, z-aren
funtzioan, z bolumen eskluituaren parametroa izanik, honelaxe emana:
Z=

4

C xif (1 - 0/T) M 1/2

33f2 m

[31.32]
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CM konstantea izanik honetan laburtua:
-3/2

27

C –
M

2

V sp, 2

(<r- > . j

5/2 3/2 V i NA
It

[31.33]

<r2>0 mutur-mutur distantzia ez-perturbatua izanik, hots, hedatze luze-

ko elkarrekintzarik gabe (ikus 27. ikasgaia). Hau pisu molekular altuko
polimeroentzat pisu molekularraren zuzenki proportzionala da. Beraz
<r2>o/M polimeroaren konstantea bereizgarria da.
31.4. FLORY-KRIGBAUM TEORIA
Lan-eskema hau, teoria guztiek erabilia bestalde, Flory-k eta
Krigbaum-ek proposatu zuten 1951.ean. Hasiera batetan segmen- toak
esfera barruan zeudela suposatu zuten eta dentsitatea funtzio gau- siarra
zela onartu. Suposizio honekin h o (Z)-arentzat espresio hau lortu zuten:
1
ho (Z) =
ln (1 + 2,30 Z)
[31.34]
230'Z
,
Hala bada, bigarren birial-koefizientea hauxe izango da:
A 22 =

2
v sp, 2

(1 - 0/T) ho(Z)

[31.35]

espresio honen bidez jakin ahal izango dugu, A2 teorikoki eta esperimentalki kalkulatuz, teoriaren zuzentasuna. A2 esperimentalki lortzeko
nic-en balioak eduki behar ditugu c-aren aurrean.
Disoluzio diluituetan teorien sofistikaziorik handiena bolumen
eskluituaren lorpenean bi elkarrekintza onartzen direnean, elkarrekintza
inter- eta intramolekularrak alegia, lortzen da eta ez orain arte bezala
elkarrekintza intermolekularrak bakarrilc. Arazo matematikoetan sartzeke bolumen eskluitua orain ere [31.31] ekuazioan bezala idatz daiteke:
2 M2 v2sp 2
[31.36]
yr (1 - Off) h(Z)
u–
V i NA

diferentzia bakarra h(Z) terminoan egonik. Elkarrekintza inter- eta
intramolekularrak onartzen direla adierazteko zero azpiindizea kendu
da. Dena den ezberdintasunik inportanteena, aurreko teorian bezala,
segmentu-dentsitateak hartzen duen era matematikoan dago.
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31.5. YA MA KA WA -K URA TA TEORIA

Teoria guztietatik datu esperimentalak hobetoen ekoiztu dituen
teoria Z-aren balio txikietan (0 tenperaturatik gertu alegia) Yamakawa-k
eta Kurata-k desarroilatutakoa da. Honetan h(Z) espresio honen bidez
adieraz daiteke:
h(Z) = 1 - 2,856 Z + 14,278 Z2

[31.37]

Hurrengo urratsa, azkenik, eredu ezberdinen frogaketa esperimentala izango da, oinarri moduan harturik bigarren virial- koefizientearen (A 2 ) neurketak eta balio kalkulatuak. Hau teorikoki egiteko
lehenengo C M kalkulatuko dugu, ondoren Z eta honekin h o (Z) edo
h(Z), teoriaren arabera. Bukatzeko u kalkulatu eta honekin A2 , edo
bestela zuzen-zuzen [31.35] ekuazioaren bitartez A2 kalkulatu. A2-aren
balio esperimenta1ak hobetuen erreproduzitzen dituen eredua bera
izango da egokiena.

32. GAIA
DISOLUZIO DILUITUEN TEORIEN
FROGAKETA ESPERIMENTALA

32.1. Bigarren virial-koefizientearen adierazpen
teorikoak
32.2. Bigarren virial-koefizientea lortzeko metodo
esperimentalak
32.3. Eredu teorikoen frogaketa esperimentala

32. DISOLUZIO DILUITUEN
TEORIEN FROGAKETA
ESPERIMENTALA
32.1. BIGARREN VIRIAL-KOEFIZIENTEAREN
ADIERAZPEN TEORIKOAK

Jadanik esana dugun bezala disoluzio diluituak ikertzeko gehien
erabili den magnitude esperimentala presio osmotikoa da. Honentzat
ekuazio bat baino gehiago eman dira ikasgaian zehar, bat disoluzio
kontzentratuentzat eta beste bi, formulak orain arte idatzi ez badira ere,
emandako bi ereduentzat (biak disoluzio diluituentzat).
Era berean, orokorki hartuta, disoluzio ez-ideal baten presio
osmotikoa kontzentrazioaren funtzioan dago desarroilo honen arauera:
7C
— =RT[Ai+A2C+A2 C
c

2

+

[32.1]

1
Ai virial-koefizienteak izanik, disoluzioaren bereizgarri. A i = -1\71 da
eta beste denak esperimentalki kalkulatu beharra egongo da. Disoluzioak diluituak izanda, lehen hurbilketa batez, c2 terminotik hasi eta goraka denak kendu egin daitezke. Bigarren virial-koefizientea izango da
orduan idealtasunetik desbideraketak emango dituena: A 2 = 0 bada
cRT
7C =
izango da eta disoluzio ideal baten aurrean egongo gara.
Teoriaren ikuspuntutik, esan dugu ja hau, bigarren virial-koefizientea
da interesgarriena. Honen era ezberdinak teoriaren arabera sortuko
dira:
Disoluzio kontzentratuentzat:
2

A

V sp, 2
= —
2
v

2

vsp, 2 ( 1
‘if (1 - 0/T) –
V
2 X)

[32.2]
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Bolumen eskluitu intermolekularraren teorian:
2

V sp, 2
A2=vi
— v (1 - efT) ho(Z)

[32.3]

Bolumen eskluitu inter eta intramolekularraren teorian:
2

A2

V sp, 2

=V

(1 - 0/T) h(Z)

[32.4]

V1

32.2. BIGARREN VIRIAL-KOEFIZIENTEA LORTZEKO
METODO ESPERIMENTALAK
Disoluzio diluituetan presio osmotikoen datu esperimentaletatik
abiatuz batek A 2 lor dezake, ic/c gaia c-aren aurrean irudikatzerakoan
sortzen den maldatik. Ikus 32.1 irudia. Hemen suposatzen ari gara
noski, A3 = 0 eta ondorengoak ere bai. Ordenatutik, berriz, pisu molekularra aterako da.
Osmometro komertzialak badaude presio osmotikoak neurtu
ahal izateko, baina deskripzioa eta zahaztasunak laborategian ikusten
dira hobeto.

32.1 Irudia

c

Baina ezer baino lehen goazen ikustera orain ordenatutik ateratzen den pisu molekularra zer nolako pisu molekularra den: Batazbesteko zenbaki-pisu molekularra, pisu-pisu molekularra
Gauzak erraztearren disoluzio ideala dela emango dugu eta
ondorioz, van't Hoff-en ekuazioa betetzen duela. Polimeroak pisu
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molekular ezberdinak, Mi , izango ditu eta espezie bakoitzari dagokion
presio osmotikoa

izanda, denen artean emango duten eta guk

Tt i

neurtzen dugun presio osmotikoa hauxe izango da:
7t

=

= RT

[32.5]

ci/Mi

Premio osmotikoa, era berean, honelaxe ere idatz daiteke:
=

RTc

[32.6]

M
c eta M izanik guk neurtzen dugun kontzentrazio eta pisu molekukarra.
Beraz:
c

–

[32.7]

(ci/Mi)
Aldaketa hauek eginez:
MiNi
M=

L (ciN)

v M.N.
[32.8]

(wifivi)

Ni)
i

Ni

Mi

Ni espezie bakoitzaren mol-kopurua M i pisu molekularreko izanik eta
w eta w i polimero osoaren eta espezie bakoitzaren masa. Lortzen den
azken espresioa M o da, hots, polimeroaren batazbesteko zenbaki-pisu
molekularra. Presio osmotikoaren bitartez batazbesteko pisu molekular
hau lortzen den antzera, beste teknikek, beste balio batzu emango dituzte. Argi-dispertsioaren teknikak, adibidez, polimeroaren batazbesteko pisu-pisu molekularra ematen du.
Bigarren virial-koefizientearentzat lortutako balioak disolbatzailearen arabera egongo dira. Hau garbi ikusten da A T aren formulan ageri
1
den ig(1 - EVT) =
- x terminoan, x-ak polimero/disolbatzaile
elkarrekintzak ematen baititu. Elkarrekintzok tenperaturaren menpe
daude eta horrela T = 0, Z = 0 izango da, h(Z) eta h o (Z) = 1 eta
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hots, disoluzioa idealki konportatuko da Van t'lloff-en
ekuazioa betez.
A 2 = Ô,

Balio teorikoen arteko ezberdintasuna, garbi da, h(Z) eta h(Z)
desberdintasunetik datorkigu. Bi funtziook bat baino txikiagoak dira
beti Z 0 denean eta txikiagoak egiten dira x handiagoa egin ahala.
Disolbatzaile onetan x handia izan ohi da eta, ondorioz, h o(Z) eta h(Z)
batetik urrin egongo dira, hots, disoluzio diluituen teoriek eta
kontzentratuenak aurresaten dituzten balioak arras ezberdinak izango
dira. Disolbatzailea probretuz doan neurrian, ostera, Z txikiagoa egiten
da h(Z) eta h(Z) batetik gertuago jarriaz. T = 0 tenperaturan
disolbatzaileak pobretasun handiena izango du, Z = 0 izango da eta bai
h0(Z) bai h(Z) batean egongo dira. Momentu horretan eta
tenperaturaren inguruan (0 tenperaturan disoluzioa ideala izango da)
teoria guztiak denak bat datoz, bigarren virial-koefizientearentzat [32.2]
ekuazioa dugularik.
Disolbatzailea ona denean zailtasun esperimentalak izan ohi dira,
alegia, irudian ikusten den bezala nic-aren irudikapenak c-aren aurrean
ez duela zuzena ematen, parabola bat baizik. Zera esan nahi du honek:

6

4

32.2 Irudia
vs c cis-poliisoprenoltolueno sistemarentzat
35 °C-tan.

2

0.5

1.0

(g /100ce.)
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Hirugarren virial-koefizientea, A 3, eta ondorengoak , A 4, A 5.... agian,
ez direla hutsa izango. Hori dela eta hirugarren koefizientea behinik
behin mantendu egingo dugu:
— = RT [A i + A 2 C + A3 C
c

2

]

[32.9]

edo:
7C RT
— =— [1 +A2MC+A3MC 2]
c
M

[32.10]

Honelaxe ere idatz daiteke goiko espresioa:
RT
— = — [1 + F2 C + F3 • C 2]
c M

[32.11]

Polimero/disolbatzaile on sistema gehienetan esperimentalki zera
ikusi da:
r3 = 0,25 r2
[32.12]
Beraz:
2

RT
=
M
c

Irudikatuz

1+

2

c

[32.13]

c-aren aurrean zuzena lortzen da kasu denetan.

Ordenatutik M lortuko dugun bitartean maldatik r2 lortuko dugu eta
r2 A2 m
=
baita. Oso-oso onak diren disolbatzaileen
2
2
kasuan ere ez da honelako irudietan zuzenetik aldentzen den kasurik
ikusi. Ez da, beraz, goragoko virial- koefizientearen premiarik ikusi.
Disolbatzaile pobreetan A 3 ere ez da hartu behar.
honetatik A 2, zeren
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32.3. EREDU TEORIKOEN FROGAKETA
ESPERIMENTALA
M eta A2-aren balio esperimentalak behin eskutartean izan eta
gero posibilitate bat baino gehiago dago eredu teorikoak frogatzeko.
Modu batera edo bestera ereduok [32.2], [32.3] eta [32.4] ekuazioetan
laburtuta daude. Aipatua dugun legez, ez dago esan beharrik, A2
teorikoki kalkula daiteke C M eta Z-ren balioetatik abiatuz; hala eta
guztiz ere, teorien gaitasuna hobeto ikus dezagun egokiagoa da ikustea
nola aldatzen den bigarren virial-koefizientea pisu molekularrarekin.
Disoluzio kontzentratuen ereduan A2 ez da aldatzen pisu-molekularrarekin, adibidez. Beste bietan, ordea, bai elkarrekintza intermolekularretan oinarritzen den teorian bai elkarrekintza inter- eta intramolekularretan oinarritutakoan A2 Z-ren menpe dago eta, ondorioz, [31.32]
ekuazioan ikus daitekeen legez M1/2 -aren zuzenki proportzionala da.
32.3 eta 32.4 irudietan bi sistema ezberdin ditugu eta beraietan datu
esperimentaleldn batera eredu ezberdinek aurresaten dituzten balioak
ditugu.

03

32.3 Irudia
Poliisobutilenolziklohexano sistemaren datu osmotikoak 30 °C.
Zuzena (...) FloryKrigbaum teoriaren
arabera egin da.

02
r:4
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32.4 Irudia
Poliestireno/tolueno
sistemaren datu osmotikoa 35°C.
(...) Flory-Krigbaum
teoria
(---) Kurata-Yamakawa teoria.
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Lehenengo kasuan, poliisobutileno/ziklohexano sistemarentzat,
disolbatzailea ez da oso ona. Horren ondorioz, datu esperimentalen eta
Flory-Krigbaum teoriaren arteko adostasuna on samarra da, 0 tenperaturatik gertu gaudenez, beste teorietan gertatzen den antzera. Poliestireno/tolueno sistemarentzat, ostera, toluenoa oso disolbatzaile ona da eta
bai Flory-Krigbaum teoriak bai disoluzio kontzentratuen teoriak huts
egiten dute. Kurata-Yamakawa teoria berriz, elkarrekintza intramolekularrak kontu- tan hartzen baititu, dexente hurbiltzen da datu esperimentaletara.
Teorien beste frogaketa bat egiteko bigarren virial-koefizientea
neur daiteke baina tenperaturaren funtzioan, pisu molekular ezberdineko polimeroentzat. 0 tenperaturatik urrun A 2 delakoa tenperaturaren
funtzioa da, bai w(1-0/T) terminoaren bitartez, bai Z-aren bitartez
ekuazioetan ikus daitekeen moduan. Baina 9 tenperaturara hurbiltzen
garen neurrian h o (Z) eta h(Z) direlakoek bat balioa hartzen dute.
Ondorioz A 2 tenperaturaren funtzioa izango da baina w(1-0/T)
terminoaren bitartez bakarrik. Esandakoa garbi ikus daiteke 32.5
irudian.
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32.5 Irudia
Poliisolutileno zenbait laginen A2•aren balioak
bentzenotan tenperaturaren (K) funtzioan:
(1) Pisu molekularra 102000
(2)
"
193000
210000
(3)
"
I/
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tenperaturatik gertu A 2 ez da pisu molekularraren funtzioa,
noski h(Z) eta ho(Z) bat direlako, eta A, espresioan ageri diren beste
terminoak pisu molekularraren funtzio ez direlako.
e tenperaturatik urrun, irudikapenak okertu egiten dira elkarrengandilc urrunduz, hau, noski, h(Z) edo h o(Z) funtzioak eraginda.
Gainera, eta buelta gaitezen berriz ere gorago utzitako arazora,
tenperaturatik gertu h(Z)—>1 izango dugu eta A 2 tenperaturaren funtzio
izango da baina xif(1-0/T) terminoaren bitartez bakarrik. Alderdi honetan zuzena daukagu irudian eta baldintza hau beteko da:
2
dA
v sp, 2 Ni
2
dT

[32.14]

= ktea

Malda konstantea denez [32.14] espresioak berdin-berdin balioko du T = 9 denean. Ordezkatuz, beraz:
(d

A2 )

V2sp, 2 W

dT)
T =0

i e

[32.15]

Malda ezaguna denez eta 0 ere esperimentalki kalkula
daitekeenez, erraz kalkula daiteke elkarrekintza-parametroaren osagai
entropikoa, Eta era berean bere osagai entalpikoa, :
K=

e

[32.16]

33. GAIA
FASE-OREKAK
POLIMERO-DISOLUZIOTAN

33.1. Fase-diagramak eta balio kritikoak
33.2. Sistema ternarioak
33.3. Polimeroen frakzionamendua
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33. FASE-OREKAK
POLIMERO-DISOLUZIOTAN

33.1. FASE-DIAGRAMAK ETA BALIO KRITIKOAK

Disolbatzaile batetan polimero bat disolbatzerakoan sortzen den
disoluzio homogenoa, datorrena esana dugu ja, bi fasetan banan daiteke
edo tenperatura igotzerakoan edo jaisterakoan. Lehenengo kasuan,
-tenperatura igotzean alegia, hauspeatzea disolbatzailearen irakitetenperaturatik gertu, eta askotan tenperatura altuagoetan ere bai, jazo
daiteke. Irakite-tenperaturatik gora gerta dadin, noski, esperientzia
presio handi baten pean egin beharko da ontzi itxi-itxietan, honela
disolbatzaileak tenperatura altuagoetan irakin ohi baitu. Kasu honetan
LCST-a edo kosoluzio tenperatura minimoa dugu. Arrazoi honengatik eta ez bestegatik ez dira esperientzia hauek normalenak laborategilanetan. Fase-separazioaren erabilpena, bestalde, frakzionamenduari lotuta dagoenez batez ere eta hauek, hala komeni delako, giro-tenperaturan edo horretatik gertu egiten direlako, hona hemen beste arrazoi bat
zergatik aztertu ohi diren hauspeatze-tenperaturak hozterakoan ia bakarrik. Tenperatura honi UCST edo kosoluzio tenperatura maximoa
deritzo.
Fase-separazioa tenperaturarekin guztiz fenomeno orokorra da,
eta likido monomerikoen kasua Termodinamikan ikusi ohi da.
Hauspeatze-tenperaturak esperimentalki lortu eta gero batek makur
binodalak deritzen irudiak egin ditzake. Makur binodal hauek fase-diagrametan azaltzen diren irudiak dira eta tenperatura-konposizio makurrak dira. Ikus 33.1 irudia.
Makurraren barruan geratzen den edozein puntu bi fasetan
bana- tuko da eta horregatik alderdi honi bi fasetako alderdia deritzo.
Maku- rretik kanpo fase bakarra edukiko du beti eta fase bakarreko
alderdia de- ritzo. Diagrama hauetan beti ageri zaigu tenperatura kritikoa
deritzon tenperatura bat, eta honi dagokion kontzen- trazio kritikoa,
tenperatura horretatik gora ezin da fase-separaziorik agitu.
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T

fase bakarreko
alderdiak

Tc
/*

33.1 Irudia
F ase-diagrama orokorra T vs x 2

-41-

1
I

. fasetako
alderdia

,

Gainera, 28. ikasgaian egin dugun desarroilo matematikoaren
ondoren polimero/disolbatzaile sistemen nahaskortasun-baldintza kritikoak lortu ditugu. Hona hemen laburtuta:
1.- Fase-separaziozko makurrak bereziak dira pisu molekular ezberdinentzat.
2.- Elkarrekintza-parametro kritikoa 0,5 da pisu molekularra infinitoa
denean.
3.- Kontzentrazio kritikoa ere, 02c, zerora doa pisu molekularra infinitoa joan ahala.
Egoera-ekuazioaren teoria ikusterakoan ikusi dugun bezala, oso
gainetik esan badugu ere, baldintzok berdin-berdin balio dute bai tenperatura igotzerakoan bai jaisterakoan, hau da, zein LCST-a izan edo
UCST-a izan.
Disoluzio diluituetara bueltatuz eta esandakoak kontutan izanik
hauxe dugu:
1
[33.1]
= v(1 - 0/Tc)
xc ateraz hemendik eta [28.26]-an ordezkatuz eta kontutan izanik
v sp, 2 • M
dela:
gainera x = V2/V i –
vi

1

Tc

= — {1 +
e

1/2

v

1

1

V

sp, 2

/

M1/2}

[33.2]
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Teoriaren arabera, beraz, tenperatura kritikoaren inbertsoa pisu molekularraren erro karratuaren inbertsoaren proportzionala izango da. Honela
1
1
M —> oo, — = — Hau da 0 tenperatura pisu molekular infinitoa
Tc
0
duen polimero baten hauspeatze-tenperaturarekin identifika daiteke.
Makur binodal esperimentalak polimero-kantitate ezberdinak
disolbatzaile-kantitate batetan disolbatuz egin ohi dira, ondoren hauspeatzea gertatzen den tenperatura esperimentalki ikusiz. Hau normalean
disoluzioa uherra jartzen delako ikus daiteke. Behaketa, edo begiz egin
daiteke edo tresfia optikoren batekin egin daiteke. Irudikatuz hauspeatze-tenperatura4)2-aren aurrean makurraren maximoa Tc izango da. Esperientzia pisu molekular ezberdinekin errepikatuz makur ezberdinak
lortuko dira. Maximoa tenperatura altuagoetan egongo da pisu molekularra handiagoa egin neurrian.
28.4 irudian makur binodalak ditugu eta 33.2 irudian nola
aldatzen den Tc-a pisu molekularrarekin ikus daiteke
1

_x 10
Tc

3
33.2 Irudia

3 ,3 -

1 vs
Tc

1
M112

Poliisobutilenoldiisobutilzetona sistemarentzat.

3 ,1-

2

6

10

(1/M

1/2
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33.2 iruditik ordenatutik eta maldatik, [33.2] ekuazioaren bitartez, 6 eta
kalkula daitezke.
Irudiotan, lehenengoan batez ere, nabari-nabaria da likido/likido
sistemekin ikusten den diferentzia: Makur binodalak, likido/likido sistemetan ez bezala, asimetrikoak dira eta, bestetik, tenperatura kritikoak
ageri diren kontzentrazio baxuak.
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33.2. SISTEMA TERNARIOAK
Tenperatura jaisterakoan, ikusi dugunez, hauspeatzea gerta araz
dezakegu. Bada, antzerako fenomenoa gerta daiteke, ez tenperatura
jaisterakoan bakarrik, disoluzioari hauspeatzaile deritzon hirugarren
osagai bat gehituz baizik. Hirugarren osagaia ez da polimeroa disolbatzeko gai izango. Ez gara arazo teorikoetan sartuko nola lor ekuazioak
honelako kasuetan, batez ere gauza oso zaila izan daitekeelako. Kontutan izan sistema temarioetan ez dugula elkarrekintza bakarra edukiko,
polimero/(disolbatzaile) 1 elkarrekintzak, polimero/(disolbatzaile)2 elkarrelcintzak eta (disolbatzaile) 1/(disolbatzaile)2 elkarrekintzak izango
ditugu.
Teoria mailan eztabaida asko dago zer ote den disolbatzaile/hauspeatzaile sistema, edo disolbatzaile bakarra (disolbatzaile baten funtzioa
egiten duena, alegia) edo sistema bat. Dena den garbi dago gauza bat:
Polimero-kontzentrazio baxuetan disolbatzaile/hauspeatmile nahastetan
disolbatua, datu esperimentalen bidez polimeroaren 0 tenperatura lor
daiteke. Disolbatzaile/hauspeatzaile sistema 0 disolbatzaile den frogatzea
osmometriaz egin daiteke eta jeneralean baietz, sistema A disolbatzailea
izan daitekeela, froga daiteke.
1Vietodo esperimentalean, normalean, polimeroa, oso kontzentrazio baxuetan (% 0,1-etik behera jeneralean) disolbatzailetan disolbatzen
da. Poliki-poliki, disoluzioa guk nahi dugun tenperaturan dagoen bainu
termostatiko batetan jarrita, hauspeatzailea botatzen dugu, disoluzioari
eragiten diogula, uhertasuna igarri arte. Ikusi egiten da ondoren zein
den momentu horretan disolbatzailearen portzentaia. Esperientzia bera
egiten da polimeroaren pisu molekular ezberdinekin. Irudikatuz ondoren, ikus 23.5 irudia, disolbatzailearen % vs 1/M 1/2 eta estrapolatuz
1
0 disolbatzaile moduan jokatuko duen
— 0 (orduan M -->
M1/2
disolbatzaile/hauspeatzaile konposizioa lortuko dugu. Garbi dago,
beraz, guk egokien deritzogun 9 tenperatura aukera dezakegula polimero batentzat. Disolbatzaile/hauspeatzaile sistemaren konposizioa besterik
ez zaigu geratzen kalkulatzeko.
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33.3 Irudia
Ziklohexanoln-propanol

disolbatzailelhauspeatzaile sistemaren konposizioaren lorpena 25 °C-tan poli
(2,3 dimetil butadieno)-arentzat.

Agian ez dago esan beharrik baina aukera daiteke disolbatzaile/
hauspeatzaile konposizio jakin bat eta 9 atera T c balioak esperimentalki
neurtu ondoren, gorago esan dugun moduan. Metodo hau, ordea, askoz
ere neketsuagoa da.
33.3. POLIMEROEN FRAKZIONAMENDUA

Gorago esandakoak pisu molelcularrak hauspeatze-tenperaturan
edo konposizioan duen eragina ikusteko balio izan digu polimero
konkretu bat hauspeatu nahi denean. Ondoriorik inportanteena polimeroen frakzionamendua dugu.
Erradikal-polimerizazioaren bidez lortutako polimeroek, jadanik
badakigunez, pisu molekularraren banatze zabalak izaten dituzte. Bide
hau denez erasoenetako bat polimeroak lortzeko, pisu molekularraren
menpe dagoen propietateren bat neurtu nahi denean behar-beharrezkoa
ditugu banatze hestuko polimeroak. Horretarako frakzionatu egingo
ditugu polimeroak. Ikusi dugu gorago, era berean, ez oso disolbatzaile
onean disolbatuta dagoen polimero bati tenperatura jaisten badiogu
lehen-lehenengo hauspeatzen diren laginak pisu molekular altukoak direla. Era berean, tenperatura konstantean gaudela, disoluzioari hauspeatzailea botatzen badiogu, lehen bezala, pisu molekular altuko laginak
hauspeatuko dira. Ideia oinarrizko hauek hartzen dira abiapuntu frakzionamendua burutzeko. Hauen helburua, banatze zabaleko polimeroetatik
banatze hestuagoko polimeroak lortzea da. Bitan bana daitezke metodorik erabilienak:
- Hauspeatze frakzionatuaren metodoa.
- Zutabezko frakzionamendua.
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Lehenengoek tenperaturaz eta hauspeatzaileaz esandakoak dituzte
oinarri. Tenperaturaren kasuan hau poliki-poliki jaisten da disoluzioa
uherra jarri arte, seinale hau polimero-lagin bat hauspeatu egin dela,
separatu egiten da lagina (pisu molekular altuenekoa izango da) eta
tenperatura jaisten segitzen da prozesua errepikatuz. Hauspeatzailea
botaz fenomeno berdina lortzen da, hemen ere pisu molekular altuko
laginak lehenengo hauspeatuz.
Zutabezko metodoan polimeroa disolbatzaile batetan disolbatu
ondoren disoluzioari euskarri bat (substantzia solido inertea) botatzen
zaio. Disolbatzailea lurrinduz desagertarazi ondoren, zutabean sartzen
da lortutako hautsa (polimeroa + euskarria). Ondoren disolbatze-ahalmen geroago eta handiagoa duten disolbatzaile/hauspeatzaile nahasteak
pasarazten dira. Honela lortutako laginak pisu molekular geroago eta
handiagokoak izango dira. Tenperatura, noski, mantendu egiten da
prozesuan zehar. Batzutan zutabean zehar tenperatura-gradientea ere
ezartzen da.

34. GAIA
MOLEKULEN ARTEKO
ELKARREKINTZAK

34.1. Zenbait argitzapen
34.2. Espantsio-faktorea Flory-ren teorian
34.3. Beste zenbait eredu teoriko espantsio-faktorearentzat

34. MOLEKULEN ARTEKO
ELKARREKINTZAK.
ESPANTSIO-FAKTOREA

34.1. ZENBAIT ARGITZAPEN
Disoluzioei buruzko lehen ikasgaian polimero-kateen konformazioak aztertzen genituenean, kateok bakar-bakarrik zeudenean, inongo
disolbatzailerik gabe bezala, ikertzen genituen. Zenbait eredu proposatzen ziren errealitatera hurbiltzeko asmoz, eta ondorio honetara iristen
ginen, alegia, molekularen edozein dimentsio lineal (mutur-mutur distantzia aukeratzen genuen) bi efekturen ondorio zela: Efektu geometrikoak, adibidez, lotura-luzerak, bi loturaren arteko angelua eta errotazio-angelua loturen inguruan. Honen ondorioz mutur-mutur distantzia
<r2>0 delakoaz adierazten genuen eta dimentsio ez-perturbatua esaten
genion, eta luzera hori hedatze motzeko elkarrekintzen ondorio
zela esaten genuen.
Efektu geometrikoez aparte bazegoen beste efektu bat. Katea
batetako bi segmentuk ezingo zuten espazioko bolumen bera hartu.
Honen ondorioz "zorizko hegalaldia"-delakoaren ereduak ez zuen balioko eta mutur-mutur distantzia hau, dimentsio perturbatua alegia, hedatze luzeko elkarrekintzen ondorio izango zen. Bolumen eskluitu
intramolekularraren efektua ere esaten zaio eta dimensio linealaren luzatzearen eragile da. <r2> izanik dimentsio perturbatua, espantsio-faktorea, a,honelaxe definituko da:
<r2>1/2 = a <r2> 1/2
[34.1]
Katea disolbatzailetan ipintzen denean, askotan aipatu dugun
bezala, norgehiagoka hasten dira polimero/disolbatzaile eta polimero/
polimero elkarrekintzak. Polimero/disolbatzaile elkarrekintzek irteten
badute irabazle, disolbatzaile onetan, katea hedatu, luzatu egingo da eta
a faktorea handiago egingo da. Guztiz kontrako egoera dugu disolbatzaile txarretan, polimero/polimero elkarrekintzek irabazten baitute, eta
a txikiagoa egiten da. Baldintza konkretuetan, gainera, disolbatzaile
txar batek hedatze luzeko elkarrekintzak deusezta ditzake justu-justuan
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eta orduan a = 1 izango da, hots, <r2> = <r2>0 Egoera hau interesgarria da oso esperientziaren ikuspegitik. Ikasgai honetan, bada,
espantsio-faktorea lortzen ahaleginduko gara aurreko ilcasgaian disoluzio diluituentzat definitutako parametro termodinarnikoen funtzioan.
34.2. ESPANTSIO-FAKTOREA FLORY-REN TEORIAN
Lehen tratamendu teorikoa Flory-k egin zuen 1949.ean. Eta a
kalkulatzeko polimero erdi-erretikulatu batek disolbatzaile batetan hantzerakoan (hintxatzerakoan) izan zezakeen oreka aztertu zuen. Orekan
Flory-k polimeroa hantzera daraman indar osmotikoa erreakzio-indar
elastikoarekin berdindu zuen. Indar elastikoa polimeroak egiten du
hantze-prozesuaren kontra prozesu honetan kateak konformazio ez hain
probableak hartzen baititu. Azken emaitza hauxe da:
a5 - a3 = C

1
(- m 2

/2

1/2
=2 C m v(1 - 0/T)M [34.2]

hemen a aski ezagunak ditugun magnitude termodinamikoekin erlazionatuta dago. Cm-aren barruan beste zenbait konstante ezagun baitaude.
Ekuazio hori Z-ren funtzioan ere jar daiteke [31.32] ekuazioa
kontutan hartuta:
33/2

53=
c4

z

a5- a3 = 2,60 z (F, o)

[34.3]

Espresio hau Flory-ren lehen forma da. Horregatik (F, o). Dena den
esperimentalki frogatu ahal izan da [34.2] ekuazioa askoz egokiagoa dela 2 terminoa kentzen bada. Hori eginaz Flory-ren ekuazio modifikatua
dugu:
5
3
4
[34.4]
OC - Ct = 3 Z (F , rn)
Ekuazio hau enpirikoa izanik erraz erabiltzen da.
Ikus dezagun ekuazio horretatik atera daitezkeen zenbait ondorio:
a) Hasteko, (a5 - a3) delakoa M 1/2-aren zuzenki proportzionala
da (T = 0 tenperaturan ezik), ez C M, ez v, ez 0 pisu molekularraren
menpe ez baitaude. Jeneralean v positiboa ohi denez v(1 - OfT) ere
positiboa izango da; beraz a handiagoa egingo da, mugarik gabe, pisu
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molekularra handiagoa egiterakoan. Pisu molekular altuetan M 5 >> M3,
beraz orduan a5 gaia M 112-aren proportzionala izango da eta a 00 m1/10
Espresio hau gogoratuz:
<r2 > = a 2 <r2 >

=

ktea. n12 a 2

[34.5]

eta kontutan izanik n delakoa M-aren proportzionala dela eta a2 delakoa
M2/10-aren zuzenki proportzionala, <r2> delakoa (0 tenperaturan ezik)
M1,2-aren zuzenki proportzionala izango da.
T = 0 denean a = 1 dugu eta <r2> = <r2>0 pisu molekularraren
zuzenki proportzionala izango da.
Jeneralean <r2> delakoa M-aren zuzenki proportzionala ez
izateak, hedatze luzeko elkarrekintzen ondorioz, kateak bere izaera
Markoffiarra galtzen duela esan nahi du.
b) Bestalde a delakoa tif(1-0/T)-aren balioaren menpe dago, hau da,
ingurunearen disolbatze-ahalmenaren menpe, seren v(1-0/T) = (1/2 - x)
baita. Zenbat eta txikiagoa izan x, disolbatzaile hobe baten aurrean
gaude, handiagoa izango da v(1-0/T). gehienetan, elkarrekintza-parametroaren osagai entropikoa denez eta, gainera, disolbatze-prozesu
guztietan entropiaren handiago egite bat gertatzen denez, positiboa izango da; eta kontutan izanik 0 = K T/v dela, ic nahaste-entalpiaren (Eni)
zuzenld proportzionala izanik, ondorio hauek izango ditugu:
- Disolbatzaile onetan nahaste-entalpia txikia izaten da baina
exotermikoa, hau da, < 0. Disolbatzaile hauentzat, beraz 0 tenperatura negatibo hipotetikoa (Kelvin-etan baitago) izango da.
- Disolbatzerakoan bero-trukaketarik ez badago

K=

0 izango da

eta 0 = 0. Disolbatzailea atermikoa dela esango dugu.
- Disolbatzaile txarretan AH i > 0
> 0 eta 0 > 0.
Esandakorekin eta [34.2] ekuazioa aurrean dugularik hauxe dugu:
* Disolbatzaile txarretan, a handiagoa egiten da T igotzerakoan
0/1' txikiagoa egiten baita eta (1-0/T) handiagoa.
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Digolbatmile atermikoetan a ez dago tenperaturaren menpe.
* Disolbatzaile onetan a txikiagoa egiten da T igotzerakoan baina
aldaketa oso txikia izan ohi da.
Beren 0 tenperatura giro-tenperaturatik gertu duten disolbatzaileei
0 disolbatzaile esaten zaie (0-solvents).
c) Beste puntu inportante bat T = 0 denean jazotzen da, orduan
a = 1 baita eta <1.2> delakoa <r2>o -aren berdina egiten da; orduan
disolbatzaileak bolumen eskluituak eragiten duen katearen luzatzea
deusezten baitu. Disolbatzailearen eta hedatze luzeko elkarrekintzen
joerak orduantxe berdintzen dira eta tenperatura finko eta konkretua da
polimero/disolbatzaile sistema bakoitzarentzat. Badugu, beraz, 0
tenperatura definitzeko beste modu bat. Badugu ja metodoren bat
lortzeko eta ikusiko dugu oraindik besteren bat.
d) Bukatzeko: C M -aren barruan <r2 > c, dago eta hau ere, v(1-0/T)

terminoa baino neurri txikiagoan bada ere, tenperaturaren menpe dago.
Hala da, <r2>0 zenbait biraren (galeraziak izan ala ez izan) ondorio da:
T aldatzerakoan molekulen energia ere aldatzen ari gara; hori dela eta
lehen debekatuta zituen zenbait egoera har ditzake kateak orain. Horren
ondorioz <r2>0 ezberdina izan daiteke. Eragina txikia izango bada ere,
beti gertatuko da <12>o-aren aldaketarik tenperaturarekin.
34.3. BESTE ZENBAIT EREDU TEORIKO ESPANTSIO-FAKTOREARENTZAT

Abiapuntu erabili dugun Flory-ren espresioa tratamendu
orokorrago baten ekuazio partikularra ere izan daiteke. Tratamendua A2
eta bolumen eskluitu intermolekularra, u, lortzeko erabiltzen genuenaren
antzerakoa da.
Kasu honetan, eta antzerako bideari jarraituz, katea bereko bi
segmenturen arteko elkarrekintza-energia kalkulatzen da, hemendik
bolumen eskluitu intramolekularra, r3, ateratzeko. Aurreko ikasgaian
bezala, arazorik larriena segmentuen banatzea ez dela ezaguna izaten datza. Beraz, suposizioak egin beharko dira banatze honi buruz eta teoria
ezberdinak izango dira horren arabera. Flory-ren lehen ekuazioa (F, o),
adibidez distribuzioa esferikoa eta uniformea dela onartuz atera daiteke.
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Kurata-Stockmayer-Roig (KSR) direlakoek gauza orokortu

nahian eta esfera elipsoide bat besterik, ardatz ezberdinekin, ez dela
kontutan izanik banaketa elipsoide baten arabera gertatzen dela onartzen
dute. Ardatz nagusia r 2 -aren zuzenki proportzionala dela onartuz:
(

n3/2
3 a2 + 1

= 2,053 Z (KSR)

(a3 - a)

[34.6]

4 oc 2
(KSR) eta (F,o) direlakoen arteko ezberdintasunik handiena Z-aren
balio altuetan (pisu molekular altuak, disolbatzaile onak) gertatzen da.
Bataren arabera oc 5 delakoa Z-aren zuzenki proportzionala delarik eta
bestearen arabera oc 3 delakoa Z-aren zuzenki proportzionala. Hona
hemen laburtuz:
a5 =

Z —>

ktea . Z (F, o)

{ oc3 = ktea . Z (KSR)

[34.7]

Fixman-ek ez bakarrik bikoteen arteko elkarrekintzak kontutan

hartu zituen, hirukoteen artean baizik. Bera ere honelako espresiora
iritsi zen:
Z --> oo

oc3 =

1 + 1,55 Z

(F)

[34.8]

Yamakawa eta Taneko maila handiagoko elkarrekintzak kontutan
hartuz, berriz, honetara iritsi ziren:
a3 =

1 + 1,06 Z

(Y T)

[34.9]

hirugarren berretzaile motakoa hau ere.
Azkenengo honek izan du arrakastarik handiena datu esperimentalak birrekoizteko momentuan. Dena den (F, o) ekuazioarekin egindako
kontsiderazio orokor kualitatiboek berdin balio dute beste ereduentzat.
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35.1. Marruskadura-fenomenoak eta liskatasuna
35.2. Eredu hidrodinamikoak
35.3. Datuak nola erabili

35. MOLEKULEN ARTEKO
ELKARREKINTZEN FROGAKETA
ESPERIMENTALA

35.1. MARRUSKADURA-FENOMENOAK ETA
LISKATASUNA

Ikasgai honetan cc-ren eta magnitude termodinamikoen arteko
frogaketa esperimentala burutzen ahaleginduko gara. Metodo esperimentala a determinatzeko biskosimetria dugu disoluzio diluituetan. Ikus
dezagun bada biskosimetriaz oinarri-oinarrizko zenbait gauza.
Isurgaiek mugitzeko eragozpena izaten dute neurri batean edo
bestean, eta eragozpen horri biskositatea edo liskatasuna esaten zaio.
Isurgaia hodi batetan zehar mugitzen denean edo solido bati likido
barruan bira arazi egiten diogunean ikusten da fenomenoa. Kasu bietan
liskatasuna kanpo-indar batek eraginda sortzen da, geruzen arteko
desplazamendua sortzen duelako: desplazamenduari ebakidura deritzo
eta eragiten dion indarrari ebakitze-tentsioa. Abiadura-diferentziari
geruzen artean, berriz, abiadura-gradientea. Ebakitze-tentsioak
materialak mugimenduaren kontra egiten duen indarra neurtzen du eta
honelaxe definitzen da:
T = F/A [35.1]
presio-unitateetan, F egiten den indarra izanik eta A desplazatzen den
geruzaren gainazala.
Abiadura-gradientea bi geruzen artean dagoen abiaduradiferentzia neurtzeko erabiltzen da. Honela bada, hona hemen
abiadura-gradientearen definizioa:
.
dv
[35.2]
7=dr
Likidoen konportamoldea fluxu laminarrean Newton-en legeak
ematen du:
= T1

[35.3]
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proportzionaltasun-konstantea,
liskatasuna izanik. Jeneralean polimero-disoluzio diluituak newtondarrak izan ohi dira, hots, goragoko
ekuazioa betetzen dute. Disoluzioaren liskatasuna, normala den bezala,
polimero-partikulak oztopo baitira disoluzioa jario dadin, handiagoa da
beti disolbatzailearena baino. Bai disoluzioen, bai disolbatzaileen liskatasuna biskosimetroetan neurtu ohi dira erortze-denbora deritzen
parametroetatik abiatuz. Erortze-denbora eta liskatasuna espresio honek
erlazionatzen ditu:
Bp
=Apt - t
[35.4]
t erortze - denbora izanda, p dentsitatea, liskatasuna eta A eta B
biskosimetroaren konstanteak. Konstante hauek erraz kalibra daitezke
bere dentsitatea eta liskatasuna ezagunak diren disolbatzaileekin.
Polimero-disoluzioetan liskatasuna kontzentrazioaren menpe dago eta, hori dela eta, liskatasun-definizio ezberdinak ditugu. B izanik disoluzioaren liskatasuna eta rl o disolbat7ailearena, c kontzentrazioa izanik
(g/dl)-tan, liskatasun hauek ditugu:
liskatasun erlatiboa
espezifikoa

[35.5]
i sp = rir

1–

1-110

[35.6]

710

erreduzitua
inherentea

iritrintsekoa

[35.7]
[35.8]
Îl mh

in

[ 11]= lim
c —>o sP

/c =

lim

c—> o

c

[35.9]

Liskatasun erreduzituak eta inherenteak, biek, partikulen batazbesteko kontribuzioa ematen dute c kontzentraziorako disoluzioaren liskatasun osoan. Liskatasun-intrintsekoak, berriz, kontzentrazioa zero delako, polimero-molekula isolatuaren kontribuzioa ematen du. Espantsiofaktorea, a, polimero isolatu batentzat definituta dagoenez definitutako
liskatasunetatik gehien interesatuko zaigun magnitudea, liskatasun
intrintsekoa izango da. Bere unitateak dl/g izango dira eta esperimentalki liskatasun erreduzitua eta inherentea kontzentrazioaren funtzioan
neurtuz eta gero estrapolatuz neurtzen da. Ikus 35.1 irudia.
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Estrapolazioak, kasu bietan, liskatasun intrintsekoa ematen du.
Goazen ikustera zergatik:
--> 1

lim [ln (1+x)] = x kontutan izanik; c— o denean

c —> 0

lim

= lim

C —> 0

rir

1

= lim
--> 1

r

-1) = lim
_>

r

-1) =

= lim= limo 11_
si)
fi r —> 1
11 sp /c
edo
111Ilr /C

tl sp

•

2
[

•
•

In

0,2

r

0,4 c (g/d1)

35.1 Irudia
Liskatasun erreduzitua eta inherentea kontzentrazioaren funtzioan Poliisobutadienozko disoluzioetan
toluenotan 35 °C-tan (Pisu molekularra 210000).
Irudiko bi zuzenak enpirikoki honelaxe dohi daitezke:
= [1] + K' [11 2 c Huggins-en ekuazioa

[35.10]

ln rii/c = [ri] - [i]2 c Fuoss-Mead-en ekuazioa [35.11]
K' eta [3 polimero/disolbatzaile sistemaren bereizgarri direlarik.
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35.2. EREDU HIDRODINAMIKOAK
[11] eta a erlazionatzen dituen espresioa behar dugu orain.
Horretarako katearen konportamoldea disoluziotan ezagutu behar dugu
eta eredua proposatu.
Solutua kateez osotuta ez dagoenean, eredurik sinpleena solutua
molekula esferikoez osotuta dagoela onartzea da, molekulok
disolbatzailearenak baino handiagoak direlarik. Einstein-ek erresolbatu
zuen lehenengo aldiz arazoa:

Ti = rio [1 + 2,5

[35.12]
P2

p2 solutuaren dentsitatea izanik. Hortik:

2,5

Iril = -

[35.13]

P2

Makromolekulak aztertzera bagoaz eredu errealak bi egoera ideal
hauen berezitasunak kontutan hartu beharko ditu:
a) Molekula iragazkorra deritzoguna. Katea bola-segida bat
da segmentuek lotuak. Bolek, onartuko da, ez diote inongo eragozpenik
jartzen disolbatzaileari bere barna pastzeko eta disolbatzailea askatasun
osoz pasatuko da fluxu-lerroak bat ere eraldatu gabe. Likido-geruza
ezberdinen artean abiadura-gradientea dagoenez polimeroaren alderdi
guztiak ere ez dira abiadura berdinez mugituko edo ezingo dira, behinik
behin, abiadura ezberdinetara egokituko. Hemendik sortuko da eredu
honen arabera sistemaren liskatasuna. Molekulek bira egingo dute
marruskadura sortuz.
b) Eredu honen beste muturrean beste eredu ideal bat ikus
daiteke. Polimero eta disolbatzailea, makromolekula baten barruan,
esfera iragaztezina moduan konportatzen dira eta inguruko disolbatzailea
ezingo da haren barrutik pasatu. Eredu honi Einstein-en formula aplika
dakioke.
Molekularen egoera erreala tartean dago. Makromolekularen
grabitate-zentrua eta bere inguruko disolbatzailea biak batera mugitzen
ari dira (esfera iragaztezina), baina likidoa mugitzen ari den hodiaren paretetara hurbildu ahala, molekularen abiadurak molekula iragazkorraren
abiaduraren antza hartzen du. Oinarri hauek erabiliz Kirkwood eta Riseman-en eredua deritzona asmatu zen. Eredu honen ondoriorik inportanteena zera izan zen, alegia, liskatasun intrintsekoa katearen dimentsio
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lineal baten zuzenki proportzionala zela eta pisu molekularraren alderantziz proportzionala, r aukeratuz dimentsio lineal:
2 3/2
<r >
1111 = (1)
M
[35.14]
O proportzionaltasun-konstantea izanik. Disolbatzailea zein den
proportzionaltasun-konstantea ezberdina izango da.
[35.14] ekuazioa honelaxe idatz daiteke:
<r2 >3/2
o

[35.15]

a3

"-=

Honez gero aipatuta dugun legez, <12>o/M konstantea da polimero bakoitzarentzat, M aski altua bada. Beraz:
2 3/2
<r- >0j
1/2
M
Ot 3
[35.16]
111 =
2 3/2
<r->nj
eta lce =

1111 =

eginik
Ko

12

M /

c(3

[35.17]

[35.18]

Hau Fox-Flory-ren ekuazioa da eta a eta ftij eralazionatuz gain,
beraren bidez a-ren balio esperimentalak frogatzeko aukera edukiko
dugu.
35.3. DATUAK NOLA ERABIL
[35.18] ekuaziotik abiatuz kontutan izanda a = 1 dela T =
denean:
[11]0 = Ko M 1/2
[35.19]
/11/0 liskatasun intrintsekoa 8 tenperaturan izanik. Zatiketa eginez
[35.18] eta [38.19] ekuazioen artean:
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[35.20]

liskatasun intrintsekoa neurtu besterik ez dugu a lortzeko tenperatura
horretan. hlo neurtzeko, ordea, 0 tenperatura jakin beharra dago.
Eman diezaiegun berrikuspen bat metodooi:
1.- Presio osmotikoak neurtuz.
2.- Hauspeatze-tenperaturen neurrien bidez.
3.- Nahasteekin ere lan egin daiteke.
4.- T = 0 denean h]/M 1/2 delakoa pisu molekularraren menpe ez
dagoen konstantea da. Irudikatuz N/M 1/2 vs T pisu
molekular ezberdinentzat, lortzen diren makurrak puntu
batetan elkartuko dira. Puntu horren ordenatua KO izango da
eta abzisa 9. Ikus 35.2 irudia.
5.- Argi-dispertsioaren bidez ere lor daiteke 0, baina metodo hau
ez dugu ikusiko.

2 ,3

1,9

1,5

25

35

45

55

T. C

35.2 Irudia
K o eta 0-aren lorpena polibutadie.no/dioxano sistemarentzat. FPB-1-aren pisu molekularra: 372000
FPB-2-aren pisu molekularra: 337000
FPB-3-aren pisu molekularra: 227000
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Ordea, zenbait polimerorentzat oso ezerosoa da disolbatzaile txar
bat aurkitzea. Hau beharrezkoa da, dakigunez, 0 tenperaturan lan
egiteko. Honelako kasuetan disolbatzaile onak erabiliz honelaxe kalkula
daiteke Ke. Stockmayer eta Fixman ekuazio hauek erabiliz:
[1] = Ko Mla a 3a 3 = 1 + 1,55 Z

4
1/2
Z = — C L, Ni(1-0/T) M
33/2 CM

Espresio honetara iritsi ziren:
[r]] = Ko M 1/2 + 0,51 0.B.M

[35.21]

B polimero/disolbatzaile sistemaren konstante bereizgarria delarik.
Irudikatuz Dijim1/2 vs. m1/2 ordenatutik Ko lortuko da. Ikus 35.3
irudia. Honelako irudietan zuzenak zenbait tenperaturatan egiten dira eta
ordenatu guztien batazbesteko balio bat lortu. Ke baliotik a kalkulatuko
dugu [35.18] ekuazioaren bitartez.
Zenbait kasutan 8, bibliografiatik edo, ezaguna izan daiteke. Ke
lortzeko [11] 0 neurtuko dugu zenbait pisu molekularrentzat eta [rdo
irudikatu M 1/2-aren aurrean [35.19] ekuazioari jarraituz. Maldak Ko
emango digu, eta a espresio honen bidez lortuko dugu

100 200 300 400 500 600 700

800
T (°C)

35.3 Irudia
Stokmayer-Fixman-en irudi tipikoak zenbait tenperaturatan.
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(X

3

[Tll

[35.22]

=
K M1/2
o

Behin a kalkulatuz gero espresio teorikoen baliogarritasuna
frogatzeko moduan gaude.

a) a-ren tenperaturarekiko aldaketa

35.4 Irudia
Liskatasun intrintsekoaren eta, ondorioz,
a-aren aldaketa tenperaturarekin poliisobutilenoarentzat zenbait disolbatzailetan.
Poliisobutilenoa,
M = 1460000
o

50
T, •C

100

a, bere momentuan ikusi genuen legez, tenperaturaren menpeko
parametroa da v(1-0/T) terminoaren bitartez. 0-aren balioaren arabera a
handiagoa egingo da (0 positiboa denean), txikiagoa (0 negatiboa
denean) edo ez du aldaketarik jasango (0 = 0 denean). 35.4 irudian
guztiz baieztuta geratzen da esandakoa poliisobutilenoaren kasuan
zenbait disolbatzailetan. Bentzenotan, adibidez, disolbatzaile txarra baita
(0 = 24°C) a3 handiago egiten da tenperatura igotzerakoan. Toluenotan
beste horrenbeste. Ziklohexanotan ez dago aldaketarik, beraz
disolbatzaile atermiko baten aurrean gaude. Diisobutilenotan (DIB),
polimero honentzat ezaguna den disolbatzailerik onena, gutxi bada ere
a3 txikiagoa egiten da tenperatura igotzerakoan.
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b) a-aren pisu molekularrarekiko eta Z-arekiko aldaketa.
a pisu molekularraren menpe dago, Z delakoaren bitartez.
esperimentalki frogatu den legez, handiagoa egiten da geratzeke pisu
molekularra handiagoa egin ahala. Orain, zein da aurreko ikasgaian
emandako erlazio teorikoetarik datu esperimentalekin hobetoen datoffena? Eman ditzagun zenbait emaitza.
Flory-ren lehen ekuazioa (F, o) : a 5-a3 = 2,60 Z. Z delakoa
m 1/2_ aren funtzio da. Beraz (a 5 -oc 3 )/M 1/2 pisu molekularraren
independentea izango da. 35.5 irudian ematen diren emaitzak horren
kontra doaz.

•

0o
•

50

t_
100

t

500 1000

5000

35.5 Irudia
(a5 -a3 )M 112 vs log M sistema hauentzat:
poliisobutileno/ziklohexanoa
poliestireno/bentzenoa
poliisobutileno/diisobutilenoa

Hobetoen betetzen den ekuazioa, dirudienez, YamakawaTaneka-rena da: a3 = 1 + 1,06 Z. Teorikoki erabili ahal izateko Z-aren
balioak hartu behar ditugu eta horretarako x-aren edo tif eta 0-aren
baloreak jakin behar ditugu. Hau lortzeko neurri biskosimetrikoak,
hauspeatze-neurriak edo, egin daitezke. Behin Z-aren balioak jakin
ondoren M-aren zenbait balorerentzat [34.9] ekuazioarekin a 3 kalkula
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daiteke teorikoki. 35.6 irudian datu esperimentalen eta teorikoen arteko
adostasuna ikus daiteke. Puntuak datu esperimentalak dira eta makurra
teorikoa.
5

4

en 3
L5

2

2

3

4

35.6 Irudia
a 3 vs Z zenbait polimeto/disolbatzaile sistemaretitzat. Makur teorikoa (---) a 3 = 1 + 1,06 Z
ekuazioarekin egin da.
c) <r2 > - aren tenperaturarekiko aldaketa
Polimero bat zenbait disolbatzailetan (0 ezberdinekin) aztertuz
batek Ko kalkula dezake tenperatura ezberdinetan. Nola
2
<1.>j
o 32

K

e

2

den, batek

=

bakoitzean eta matematikoki:
d ln Ke

3 d ln <1.2

dT

2 d T

3/2

`r > 0 j

kalkula dezake tenperatura
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K0-aren aldaketak neurtuz, beraz, <1.2 > -aren tenperatura- koefizientea
kalkulatzen ari gara. Aldaketak polimero guztientzat daude 35.1 taulan
ikus daitekeen bezala.

35.1 TAULA
d ln <1.2>old T koefizientea zenbait polimerorentzat
Polietilenoa
-1,2(±0,2)
Trans-poliisoprenoa
-1,13(±0,28)
Polimeroa
2

dln<r > o
dT

Poliestirenoa
0,30(±0,1)
Poli(etilen oxido)-a
0,23(±0,02)
Poliisobutilenoa
-0,08(±0,06)

36. GAIA
GEL-IRAGAZKOTASUNEZKO
KROMATOGRAFIA (GPC) EDO
ESKLUSIO MOLEKULARREZKO
KROMATOGRAFIA (SEC)

36.1. Deskripzioa
36.2. Pisu molekularrak GPC-z: kalibratu zuzena eta
kalibratu unibertsala

36. GEL-IRAGAZKORTASUNEZKO

KROMATOGRAFIA (GPC) EDO
ESKLUSIO MOLEKULARREZKO
KROMATOGRAFIA (SEC)
36.1. DESKRIPZIOA
GPC-a (gel permeation chromatography) edo SEC-a (size exclusion chromatography) likido-kromatografia da, hau da, fase mugikorra
edo eramalea likidoa da; hau zutabe batetan zehar (zutabea hodi bat besterik ez da) pasa araziz zutabearen sarreran sartutako polimeroaren banaketa lortzen da. Polimeroaren banaketa tamaina molekular ezberdinen
arabera gertatzen da, aztergai dugun laginaren pisu molekularraren banaketaren neurrian. Laburtuz eta irudian ikus daitekeen bezala likido
eramalea etengabe ari da zutabean zehar pasatzen. Une batetan likido
eramalearen korrontean aztertu behar dugun polimeroaren disoluzioa
injektatuko da.

l

j

DETEKTAGAILUA

IZUTABEA

LAGINAREN
INJEKTAKETA

ERREJISTROA

Zutabean zehar pasatu ahala laginaren neurri ezberdineko kateak
separatuz joango dira eta ondoren zutabetik irtendakoan detektagailuak
emango digu irtetzen ari diren pisu molekular ezberdineko laginen berri. Detektagailuak normalean errefrakzio-indizea, ultramore-adsortzioa,
infragorri-adsortzioa edo beste edozein propietate neurtuko ditu laginak
detektatu ahal izateko. Detektagailuan jasotako seinalea errejistrora doa
eta honek kromatograma esaten zaion irudia emango du.
GPC-zko zutabea argien ikus dezagun zer den, bahe molekularra
dela esango dugu. Baheak (edo galbaheak ere bai) solidoak tamainaren
neurrian bereizten dituen moduan eta tamainaren araberako banaketa
lortzeko zenbait bahe behar izaten diren bezala, zutabe kromotografikoak ere baheak dira maila molekularrean eta normalean poliestirenoa
saretuz lortzen dira dibinil bentzenoaren bidez.
Estirenoaren eta saretzailearen proportzio erlatiboaren arabera lortzen dena saretxo tridimentsionala da zuloak handiagoak direlarik dibi-
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nilbentzenogen kantitatea txikiagoa egin ahala. Zutabe bat adierazteko
irudia hauxe izan daiteke: Hodi bat polimeroa saretuz egindako esfera
txiki-txikiz betea. Esferak porotsuak, berez, guk nahi dugun neurrian
aukera ditzakegunak. Makromolekula-multzo bat zutabean sartzen denean, disolbatzailetan disolbatuak, konfigurazio bat ala beste hartuko
dute disolbatzailea zein den, baina edozein kasutan bolumen bat hartzen
dute. Makromolekula baten bolumena esferen poroak baino handiagoa
bada ez da esfera barruan sartuko eta esferetatik kanpo joango da zutabetik irten arte, hau da, esferek uzten duten bolumen asketik pasatuko
dira. Molekula txiki bat, ordea, esferetan barrena sartuko da eta denbora
asko emango du horretan. Azken ondorioa zera da, makromolekula
handiak lehenago irtengo dira zutabetik txikiak baino; banaketa bat
lortuko da tamainaren arabera. Merkatal zutabeak poro-tamaina ezberdinekoak daude eta laginaren banaketari begiratuz zutabe bat ala beste
erabiliko dugu eta batzutan zutabe batzuk segidan jarrita erabiliko ditugu
banaketa egokia nahi denean.
Arazorik inportanteena, esan beharrekoa, hauxe da, alegia, banaketa disoluziotango makromolekularen bolumenaren edo tamainaren
arabera burutzen dela. Ez da zalantzarik, polimero batentzat tamaina pisu molekularra zein den egongo da, baina bi polimero ezberdinentzat
disolbatzaile berdinetan pisu molekularra berdina izanda ere tamaina
ezberdina izan dezakete, tamaina bai egitura kimikoaren bai disolbatzailearen menpe baitago eta, horregatik, pisu molekular berdina edukita ere
denbora ezberdinetan irtengo dute zutabetik.
Polimeroa, beraz, banatuta, neurriaren arabera, irtengo da eta irteera detektatu beharra dago. Jeneralean disolbatzailearen propietateak
neurtzen dituzten detektagailuak erabiltzen dira, propietateak polimero-kontzentrazioa zein den aldatuko dira eta. Gehien erabili ohi den magnitudea errefrakzio-indizea da, baina absorbantziak ere neur daitezke,
edo ultramorean edo infragorrian, adibidez. Errefrakzio-indizearen zelula neurtzailea prisma optikoa da bi partetan bereizia, biak berdinak:
batean disolbatzaile purua jarrita bestean zehar zutabetik irtendako likidoa pasatuko da. Unez-une aparatuak errefrakzio-indizeak neurtuko ditu
erregistrora bidaliz. Seinalea handiagoa ala txikiagoa ala zero izango da
zutabetik irtetzen ari den polimero-kontzentrazioa zein den. Ez da zalantzarik, metodoa eraginkorra izan dadin polimeroaren eta disolbatzailearen errefrakzio-indizeek aski ezberdinak izan behar dute kontzentrazio-bcikienak ere detektatu ahal izan daitezen. Detektagailuaren erantzuna,
erregistroan emana, 36.1. irudian ikus daitekeen itxurakoa da.

36.1 Irudia
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Erretentzio-edo egoitza-denbora injektaketatik pasatu den denborari esaten zaio eta nola zutabean zehar pasatzen den likidoaren fluxua
konstantea den, egoitza-denbora injektaketatik zutabean zehar pasatu
den likidoaren bolumenarekin identifika daiteke.
Zutabetik likido eramalea irtetzen denean bakarrik orduan AER
(errefrakzio-indizearen aldaketa) = 0 izango da eta errejistroak oinarri-marra deritzoguna emango du, beti X ardatzarekiko paraleloa. Pisu
molekular altuko polimeroa irtetzerakoan eta irtetzen hasten denean ere
bai, noski, errefrakzio-indizearen aldaketa sortzen da, aparatuak oinarri-marrarekiko desbideraketak emanaz detektatzen duena, desbideraketak
kontzentrazioa zein den handiagoak ala txikiagoak izanik. Bolumen handiagoak pisu molekular baxuagokoek; kromatograma, beraz, modu
batez laginean ditugun tamainen islada da (eluzio-bolumenak emana) eta
kantitateen menpeko (tontorren altueraren proportzionala).
36.2. PISU MOLEKULARRAK GPC-Z: KALIBRATU
ZUZENA ETA KALIBRATU UNIBERTSALA
Goazen ikustera orain nola lor kromatogramatik abiatuz edozein
batazbesteko pisu molekular. Horretarako batazbesteko pisu molekularrak, laginean dauden espezien pisu-zatikien funtzioan definituko ditugu. Polimero-lagin batetan M i pisu molekularrak izango ditugu bakoitzaren mol-kopurua Ni izanik. Jadanik ikusi dugun legez honelaxe defini daitezke batazbesteko pisu molekularrak:
—

_

Ni

Mn

;

Mw

2

Ni

rfrN fnTi ;

—

Ni

Mz

Ni

3

etab.

Aldatuz adierazpen hauek:
N iNiMi
Ni

11 n

2
w

Ni

wi Mi

wi
=

osoa

w iwi

Wi

—

1

Mi

Wosoa

wi

etab.
w i pisua gramotan izanik M i pisu molekularreko espezie
bakoitzarentzat.
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Goazen orain kromatogramaren azterketa egitera. Horretarako
kalibratu egin beharra dago eluzio-denboretatik (t e) edo eluzio-bolumenetatik (Ve) pisu molekularretara pasatu ahal izateko. Pisu molekular
ezaguneko eta banaketa estuko polimero standardak eduki behar ditugu
horretarako; nola tontorrak oso estuak eta zorrotzak izango diren maximoaren eluzio-bolumena laginarena bezalakoa onartuko da. Eluzio-bolumen horiekin pisu molekular ezberdinentzat batek kalibratu
zuzena egin dezake log M irudikatuz eluzio-bolumenaren aurrean,
36.2. irudian ikus daitekeen bezala.
M
4
2
106
8
6
4
2
105
8
6

36.2 Irudia

4
2
104
8
6
4
2
103

26

28 30 32 34 36 38 40

42

Ve

Alderdi bertikalak guk ipini dugun zutabeak bereizten ez dituen
pisu molekularrei dagozkie. Adibidez, zutabe batek bakarrik miloi batetaraino bereizten badu, zutabe horrentzat berdin da 2 x 10 6 pisu molekularra duen lagina, zein 4 x 106 pisu molekularra duena. Biak saretxoaren esferek uzten duten zuloetatik pasatuko dira eta batera joango
dira. Kalibratu zuzenaren makurrarekin eta laginaren kromatogramarekin ondorengo kuadroa egingo dugu.
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Vi

hi

hi
wi = sy
li

wi Mi

wi /M

Mµ= y,WilVli

h.

14

AER(cm)

5
36.3 Irudia

27.6 7

31.67

35.67

39.67

VR

Hona hemen eginbidea: Kromatograma ikus 36.3 irudia, behin
eta oinarri-marra egin ondoren eta behar den beste luzatu ondoren, zati
berdinak egiten dira (zenbat eta zati gehiago egin orduan eta zehatzagoa
izango da azterketa, baina normalean 9 edo 10 zati nahikoa dira). Zati
bakoitzean Vi bolumena hartuz oinarri-marrarekiko altuera ere hartuko
dugu. Vi-aren baliotik kalibratu-makurrean Mi irakurriko dugu. Espezie
bakoitzaren altueraren zuzenki proportzaionalak dira kantitateak eta
M i-aren pisu-zatikia, h i zati altuera guztien batura eginez kalkula
daiteke. M i-aren eta wi-aren balioekin erraz kalkula daiteke edozein
batazbesteko balio.
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Metodo honen arazorik larriena, dena dela, hauxe da, alegia, aztertu behar dugun polimeroaren standardak eduki behar ditugula zeren,

lehen esan dugun bezala, eluzio-bolumena ezberdina baita polimeroaren
egitura kimikoa eta disolbatzailea zein diren. Beraz, kalibratu-makurrak
egingo baditugu polimeroaren izaera berdina duten standardak eduki
behar.
Arazoa kalibratu unibertsalaren bidez gaindituko da. Bolumen hidrodinamiko berdina duten molekulak batera irtengo dira eta
honetan du oinarria metodoak. Bolumen hidrodinamikoa liskatasun
intrintsekoaren adierazpenaren bidez eman daitekeela kontutan hartuz:
<r 2 > 3/2
[ Tll = (i) M
nola <1.2 > 3/2 delakoak bolumen unitateak dituen, . M delakoa disoluziotango katearen bolumenaren zuzenki proportzionala izango da,

Nola [Ti] eta M Mark-Houwink-en ekuazioaren bidez erlazionatuta dauden: [rl] = K . M a , batek polimero baten laginak aztertzeko nahikoa du
poliestirenoaren standardekin kalibratu-makurra egitearekin; poliestirenoaren standardak errezenetakoak dira merkatuan aurkitzen. Gogora beti, bolumen berdineko bi molekulek, bata poliestirenoarena eta bestea
laginarena, [i] M delakoaren balio berdina dutela, hots:
[1]PS

Nola :

• M PS

=

[11 ] 1,

• ML

aPSS
[11] PS • K PS • MP

aL

eta[^1] L KL ML
aps

Orduan :

Kps
PS M
PS

+1

aL + 1
ML
= KL
M
L

Logaritmoak hartuz ML atera daiteke:
log Kps - log KL + (aps + 1) log Mps
log ML =

AL + 1

Aztergai dugun kromatograma lortu ondoren kalkulabidea lehen
bezala da, urrats bat gehiago besterik ez. Behin V i eta hi lortu ondoren
(Mps)i lortuko dugu poliestirenoaren kalibratu-makurrarekin. Honekin
eta laginaren Mark-Houwink konstanteekin (K L eta aL), (ML)i kalkulatuko dugu. Hortik aurrera dena berdina da.
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37. EGOERA SOLIDOA
37.1. SARRERAKO KONTZEPTUAK
Solidoa, oro har, likidoen aurrean ageri dituen bereizgarrien arabera defini daiteke. Honela bada, likidoa formaz guztiz aldakorra den
bitartean, beti dagoen ontziaren forma hartuz, solidoak egonkortasun
dimentsionala deritzogun bereizgarria du eta eragozpen handia jartzen du formaz aldatzeko. Biak bereizten dituen beste propietate bat liskatasuna da, infinitora jotzen baitu solidoaren kasuan, likidoen kasuan
hain handia ez delarik.
Alderdi mikroskopikotik begiratuz solidoak, edo kristalinoak
izan daitezke, gatz arrunta eta azido bentzoikoa bezalakoak, edo amorfoak, leihoetako beira edo plastilina bezalakoak. Lehenengo kasuan egitura guztiz erregularra da eta erreferentzi puntu bat hartuz gero egitura
hori distantzia handietara ere errepikatu egiten da eta hedatze luzeko
ordena dagoela esaten da, kristal-sareaz hitzegiten da, atomoen arteko
edo aurpegien arteko distantziaz mintzatzen da, etab. Solido amorfoen
kasuan ordena distantzia motzetara galtzen da, hau da, hedatze motzeko ordena dugu.
Solidoetan ageri daitezkeen egitura-mota ezberdin hauek erraz
bereiz daitezke X izpien difrakzio-esperimentu tipiko batekin. X izpiak
bezalako erradiazio batek solido batetan intziditzen duenean 9 angelu
batez Bragg-en legeak adierazten duen difrakzioa gertatzen da:
= 2.d.sin 6

[37.1]

20 izpi intzidenteak eta izpi difraktatuak osatutako angelua izanik, X
erabilitako erradiazioaren uhin-luzera, n difrakzio-maila eta d difrakzioan parte hartzen duten kristal-planoen arteko distantzia. Bai d distantzia, bai e angelua ezberdinak izango dira kristal-gelatxoaren atomo-mota zein den eta atomoen lokalizazioa edo kopurua zein diren. Ia-ia
perfektua den solido kristalino batek, beraz, emango duen difrakzio-diagramak intentsitate handiko tontorrak emango ditu material ezberdinentzat ezberdinak izango diren e angeluen balio konkretuetan. Ikus 37.1
irudia.
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37.1 irudia
X izpien difrakzio-diagrama solido kristalinoetan.
Hala ere material amorfo batetan dagoen desordena dela eta, ez
baitago beraietan errepikatzen den unitaterik, difraktogramek 0 angelu
guztiak besarkatzen dituen tontor bakarra, goikoa baino zabalagoa,
emango dute. Honelako diagrama batek egiturazko desordena jalcinarazten du. Ikus 37.2 irudia.

Difrakzio-angelua
irudia
Solido amorfo baten difrakzio-diagrama.

37.2

Solido amorfo baten difrakzio-irudia eta likido batena antzera-antzeralcoak dira eta horregatik, egituraren ikuspegitik eta lehen hurbilketa batez, solido amorfoa, likido baten desordena baitu, likido
gogortua dela esan ohi da.
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Polimeroak fase solidoan edo amorfoak edo kristalinoak izan
daitezke. Egituraren aldetik, eta lehen hurbilketa batez hau ere, polimero
solido amorfoa kateez osotutako multzoa dela esan daiteke, kateak
zori-zorian nahastuak; polimero kristalinoetan kateak, edo orientatuta
daude norabide batetan edo pffalleki jrtzen dira, hau da, modu batera
edo bestera ordenatuta daude. Ikusiko dugunez oso zaila da polimero
kristalino hutsa lortzea. Batzutan, ordea, polimero amorfo hutsak lor
daitezke. Egiturarik normalena polimeroen kasuan, dena den, erdikristalinoarena da eta bertan, detaile handietan sartzeke, beti ikus
daitezke alderdi amorfoak eta kristalinoak. Berezitasun horiek direla eta,
solido polimeriko baten difrakzio-irudiak, kasurik onenetan ere, antz
handiagoa du solido amorfo batekin kristalino batekin baino, nahiz eta
tontorrak ikus daitezkeen, estuagoak edo zabalagoak, 0 angelu konkretuetan jarriak. Ikus 37.3 irudia
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37.3 Irudia
Solido kristalino baten difrakzio-irudia.
37.3 irudian oinarri hartutako tontor zabal baten gainean 8
angelu guztiak besarkatzen dituzten beste tontor estuago batzu jartzen
dira. Tontorraren area alderdi kristalinoaren zuzenki proportzionala
izango da.
37.2 TRANTSIZIO TERMIKOAK
Solido kristalino quasi ideal bat berarentzat bereizgarri den
tenperaturaraino berotzen bada materiala funditu egiten da eta hortik
aurrera likido erara konporta. Prozesuari fusioa deritzo eta fenomenoa
gertatzen den tenperaturari, presio konstantean, fusio-tenperatura.
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Bertan, prozesua gertatzen den bitartean, hau da, faseek irauten duten
bitartean solido-likido benetazko oreka termodinamikoa dago.
Normalean fusio-tenperatura T.-z adierazten da (inglesezko melting
fusioa baita).
v sp

as
'

37.4 irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa tenperaturaren aurrean
solido kristalinoetan.

Tm

Fase-aldaketa esperimentalki segi daiteke, adibidez, bolumen
espezifikoa neurtuz tenperatura ezberdinetan. Ikus 37.4 irudia. Tm-tik
behera,, tenperatura hau erraz ikus daiteke v sn-aren balioan ezjarraitasuna dagoelako; aldaketa tenperatÚrarekiko solidoaren
espantsio- koefizientearen-Xas) zuzenki proportzionala da:
oc = (1/vsp)(avsp/aT) p[37.2]
Tm-aren saltoari dagokion tenperaturatik gora v sp-aren tenperaturarekiko aldaketa lehen baino handiagoa da eta likidoaren espantsio-koefizientearen (a ) zuzenki proportzionala izango da. Trantsizio hauei,
beraietan potentzial kimikoaren presioarekiko edo tenperaturarekiko
lehen deribatuaren, bolumen espezifikoa adibidez, ez-jarraitasunak gertatzen baitira, lehen ordenako trantsizio deritze.
Solido amorfoetan beste modu batetara gertatzen da lehen deribatu hauen aldaketa, entalpia molarra eta bolumen espezifikoa adibidez,
tenperaturarekin. Kasu honetan ez da ez-jarraitasunik ikusten lehen deribatuetan, baina bai honen lehen deribatuan (potentzial kimikoaren bigarren deribatua, alegia), hau da, espantsio-koefizientean bolumen espezifikoaren kasuan. Honela bada, bolumen espezifikoa neurtzen badugu
tenperaturaren aurrean 37.5 bezalako irudia ikusiko dugu.
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2

a
3 7.5 irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa tenperaturarekin solido
amorfoetan.

as ,

Tg
tenperaturan
Beira-trantsiziozko tenperatura (T g) esaten zaion tenperatur
ezarraitasuna
jasaten duena ez da v sp, (avsp/aT) baizik. Hau, dakigun
j
bezala, espantsio-koefizientearekin erlazionatuta dago. Beraz, solido
amorfo —>likido fase-aldaketak a-aren ez-jarraitasuna dalcar ondorio, hau da, as-tik ocura pasatzen da, baina ez da ez-jarraitasunik
ikusten vsn-aren balioetan. Potentzial kimikoaren bigarren deribatuek
ezarraitaŠuna
jasaten duten trantsizioei bigarren ordenako trantsizio
j
deritze. Beraz, hitzarmen honen arabera, bigarren ordenako
trantsizioa izango da. Baina dena dela hau ez hain garbia aurrerago
ikusiko dugun bezala.
Solido polimeriko erdikristalino batek ematen duen X izpien difraktogramarekin guztiz ados, potentzial kimikoaren lehen deribatuaren
aldaketa bolumen espezifikoarena edo entalpia molarrarena adibidez
konplexuagoa da Icristalinoetan edo amorfoetan baino, 37.6 irudiaren
antzerakoa alegia.
v

sP

37.6 irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa tenperaturarekin solido
polimeriko erdikristalinoetan.

Tg

Tm
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Polimero erdikristalinoa alderdi amorfo eta kristalinoen nahastea
denez, bertan bi trantsizio-mota ikus daitezke: (oe-ren ez-jarraitasuna) eta Tm-a (v,n-aren ez-jgraitasuna), baina ebata ez bestea ez dira garbi-garbiak, ffnperatura-tarte batetan zabaltzen baitira, sortua,
zalantzarik gabe, materialaren heterogenotasunetik edo akasdun izatetik,
X izpien difraktograman ikusten den antzera.
Zer nolakoak diren polimero erdikristalinoa eratzen duten Icristalak, horren arabera izango da zabalagoa edo estuagoa materiala funditzen den tenperatura-tartea: Kristalek mota askotako akatsak izan ditzakete, adibidez, eta hauetan alderdi amorfoek eragin handia izan dezakete, kristal-eraketan eragina duten bezalaxe, aurrerago ikusiko dugun
legez.
Potentzial kimikoaren lehen deribatuentzat, bolumen espezifikoarentzat adibidez, lortutako irudi esperimentalek (ikus 37.6 irudia), solido polimeriko erdikristalinoentzat eredu bat proposatzera eraman zuten
Hermans 1930.ean, alegia, horrelako materiala listun-mizelez (litsa edo
fleko) eratuta zegoela, 37.7 irudian ikus daitekeen antzera.

37.7 irudia
Listun-mizelez eratutako
materiala Hermans-en
ereduaren arabera.

Irudiko alderdi paraleloak, alderdi kristalinoak alegia, kateen
zatiak dira norabide batetan jarriak. Alderdi kristalinoak orientatu gabeko kateetan, hau da, alderdi amorfoan murgilduta daude. Eredua oso
sinplea den arren eta beranduago bere baliogarritasuna zalantzan jarri
bazen ere , oso irudi grafiko egokia ematen du polimero erdi-kristalinoen gainean. Honelako material nahastu batetan, ez da zalantzarik,
propietate fisikoak (gogortasuna, jotzearekiko erresistentzia, etab.) oso
ezberdinak izango baitira alderdi kristalinoaren eta amorfoaren arteko
erlazioa zein den. Hortik bada hain inportantea eta beharrezkoa kristalinitate-maila definitu beharra, modu honetara, alegia, alderdi kristalinoaren pisua zati materialaren pisu osoa.
Bai kristalinitate-maila, bai trantsiziozko bi tenperaturak, T g-a eta
Tm -a alegia, aurrerago ikusiko dugun bezala, materialaren historia termikoa deritzonak baldintzatzen ditu, hots, beste modu batetara esanda,
solidoak vsp/T neurriak egin aurretik jasan dituen presio eta tenperatura-
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-aldaketak eta aldaketa hauen abiadura. Solidoa eratzeko baldintza diferenteen arabera Tg -aren, T
m-aren eta kristalinitate•mailaren balio
ezberdinak lortuko dira. Baina, edozein kasutan, parametro hauen eragina ulertzeko ondoren erabiliko ditugun zenbait kontzepturen definizioak behar dira.
37.3. HISTORIA TERMIKOAREN ERAGINA SOLIDO
POLIMERIKOEN EGITURAN
Beste material guztiekin gertatzen den antzera solido polimeriko
baten eraketa, amorfoa ala kristalinoa izan eratzen den solidoa, fusio-tenperaturatik edo Tm-tik behera hozten dugunean gertatuko da eta
bata ala bestea eratuko da materialak segitu duen kristaltze-prozesuaren
arabera.
Likido —> solido kristalino eraldaketaren indar eragilea bi
egoeren artean dagoen energia askearen aldakuntza, 0 G is, da eta
handiagoa da aldaketa zenbat eta baxuagoa izan guk polimeroa kristal
dadin jarri dugun tenperatura. Hurbilketa batez honelaxe adieraz daiteke
esandakoa matematikoki:

A Gls (AHMÍrM)(TM - T)

[37.3]

Baina, materialak solido kristalino baten bereizgarria den energia
aske minimoko egitura, egonkorrena, lor dezan, likidoaren atomoek edo
molekulek mugitu beharra dute. Mugikortasuna lehen hurbilketa batez
liskatasunaren alderantzizko proportzionala dela onartuz eta normalean
tenperatura jaisterakoan handiagoa egiten dela emanaz, likido —>
solido kristalino prozesuan bi faktore, bata bestearen aurka, daudela
esan daiteke:
1.- Energia askea. Hau negatiboagoa egiten da (TM - T) diferentzia
handiagoa egin neurrian, hots, tenperatura jaisterakoan.
2.- Molekulen mugikortasuna behar-beharrezkoa da solido kristalinoa
era dadin. Hainbat eta zailtasun handiagoa dute mugitzeko molekulek
zenbat eta baxuagoa izan tenperatura, orduan liskatasuna handiagoa
baita.
Hona hemen ondorioa: Kristaltzea, ikusteko moduan behintzat,
tenperatura-tarte batetan besterik ez da agitzen, zeren tenperatura baxuagoetan bigarren faktoreak gainditzen baitu prozesua eta altuagoetan
lehenengoak.
Solido kristalinoen eraketa, esan dezagun, nukleatze eta hazte
teorien aurrean deskriba daiteke hobetoen, oraintxe ikusiko dugun bezalaxe. Eredu berri honen arabera, detailetan sartzeke, fase kristalinoaren
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eutzeak bi prozesu, ondo bereziak, suposatzen ditu: nukleatze eta
haztea.

Lehenengo fasean edo urratsean, materialaren alderdi txiki batzutan fase berria izango diren gune txiki batzu formatzen dira. Nukleo
edo gune hauen eratzea abiadura batek karakterizatzen du hobetoen eta
abiadura hori esandako ereduen arabera honelaxe idatz daiteke matemalikoki:
k.T.N
I=

3

.exp

3.n.a 0 .11

( 1,007

[37.4]

Al2
r
r • T3)

k Boltzmann-en konstantea izanik, rl ingurunearen liskatasuna,
Tr=T[I'm eta ATr = (Tm- T)/TM, ao materialaren egiturazko unitatearen
batazbesteko diametroa da eta 1n1,0 nukleo-kopurua bolumen unitateko.

Haztea, berriz, sortutako nukleo edo guneen handitzea edo
desarroilatzea da bolumen osora hedatu arte. Hazte-abiadura (u), orain
arte darabiltzagun ereduen arabera honelaxe idatz daiteke:
u=

f.k.T

2

ATr AHm j
{1 exp

[37.5]

3.n.a
Formulen bidez eman ditugu, beraz, gorago teorikoki eta modu
erraz batez solido kristalinoen gainean eragina duten bi faktoreak.
Solidifikatze-prozesua isotermikoki bi modutara buru daiteke,
edo materiala Tm-tik beherako T tenperatura konstantean mantenduz,
edo, nahi bada, tenperatura R abiadura konstantean T tenperaturara jaitsi
eta ondoren hor mantenduz materiala solidifikatu arte. Kristaltze isotermikoa, ordea, ezin da beti burutu, behar-beharrezkoa da materialak
denbora gehiago behar izatea nukleatzen hasteko likidoak T tenperaturara hozteko baino, beti behar baita denboralditxo bat materiala hozteko.
gorako tenperatura batetatik (T' adibidez) hasi eta Tm-tik
beherako T tenperaturaraino bapatean hozten bada ere, beti behar da
denbora prozesu hori burutzeko.
Denbora batetan kristaldutako materialaren bolumen-zatikia,
EC = Vc/V ekuazio honek ematen du:
decJdt = k(T).f(ec)

[37.6]
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k(T) kristaltze-prozesuaren abidura-konstantea izanik, tenperaturaren menpe, noski, eta f(ec) ordurarte kristaldutako fralczioaren funtzioa.
Abiadura-konstantea, orohar, nukleatze eta hazte-abiaduren funtzioa da. Kasu erraz batetan (kristaltze homogenoan eta kristalen haztea
hiru dimentsioetan gertatzen denean) hauxe dugu:
k = I.u3[37.7]
Nola I eta u aurka doazen parametroak diren, k-aren balioak oso
txikiak izan daitezke, eta arbuiagarriak noski, tenperatura zein den.
Parametroa, beraz, tenperatura-tarte batetan balcarrik izango da kontutan
hartzekoa.
Orain arte esandakoak kontutan izanik ondorio hauek atera daitezke:
a) Solido kristalino baten eratzea nukleatze eta hazte-faseek kontrolatzen
dute.
b) Bai nukleatzea bai haztea tenperaturarekin aldatzen dira, nukleatzea
azkartuz eta haztea motelduz tenperatura jaisterakoan, orduan zailagoa
baita berrordenaketa.
Beste modu batetara esanda, bi denbora ezberdin defmi daitezke:
bata nukleatze-denbora esango dioguna eta bestea berrordenatze-denbora. Lehenengoa materialean nukleoak eratzeko behar den denbora da
(tis) eta bigarrena egiturazko unitate berri bat nukleoan itsasteko pasatzen den denbora (tr). Nukleatze- eta hazte-teoriek denborok tenperaturarekin modu honetara aldatzen direla frogatzen dute:
log ti s
edo
log ti r

log

ti S

37.8 Irudia
Ts eta Tr denboraren aldaketa tenperaturarekin.
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Eman dezagun orain zenbait esperientzia egiten ditugula likido
funditu bat R abiadura ezberdinez hoztuz. Abiadura honek (Wmin-tan
emana adibidez) denbora esperimental bat definitzen du:
texp = 1/R

[37.8]

Honek materiala tenperatura bakoitzean dagoen denbora ematen
du. Bada, aurrerago ikusiko dugun bezala solido kristalino edo amorfo
baten eraketa ondo baino hobeto esplika daiteke ts, t r eta denbora esperimentalaren artean dagoen norgehiagoketa kontutan izanda. Hurrengo
irudian (37.9 alegia) zenbait kasu ditugu erreferentzia moduan magnitude intentsibo baten konportamoldea, bolumen espezifikoa adibidez,
erabiliz.
sp
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Hipotetikoa joko dugun material kristalino batetatik abiatuz tenperatura poliki-poliki igoko dugu 1 prozesua seOuz. v -aren aldakesp

ta hasiera batetan ez da oso handia; tenperatura batetatik aurrera, fusio-tenperaturatik aurrera alegia, eta salto handi baten ondoren malda ezberdina da. Maldak kasu bietan kristalaren eta likidoaren espantsio-koefizienteen (ac eta aL) zuzenki proportzionalak dira.
Eman dezagun orain materiala R2 abiaduraz hozten dugula 2
prozesuari jarraituz T2 denbora esperimentala definituz. Hozte-prozesuaren lehen momentuetan z r < z 2 < zs, materiala hazi egingo litzateke
nukleatzeko ahalmenik balu baina ez da horrelakorik gertatzen. Bakarrik
T2 > Ts denean nuklea daiteke materiala eta Tr < T2 denez, haztea ere gertatuko da. Hoztearekin segituz z 2 < zs denean ez da nukleatze gehiago
gertatuko, baina ordurako kristalduta dago materiala. Azken egoera
egoera kristalinoa da. Beste horrenbeste gertatzen da R3 abiadurarekin
edota z 3 denbora esperimentalarekin. Hala eta guztiz ere T 3 eta zs
berdintsuagoak dira T 3 eta z r baino, eta horren ondorioz materialan
gehiago kostatuko zaio solidifikatzea (ikus 3. lerroa 37.9 irudian).
Aukera dezagun orain R4 abiadura (honek z4 denbora definituko
du). Onartuz z4 < zs eta z4 > z r direla, tenperatura batetaraino materiala ez da nuldeatuko eta, ondonoz, z 4 = z r denean materiala ordena gabeko solido bihurtuko da, hots, solido amorfoa lortuko dugu, 4 prozesuaren arabera.
Eman dezagun orain 5 bezalako prozesua. Solido amorfotik abiatuz R5 berotze-abiadura batez berotuz, z 5. denbora esperimentala dagoIdo honi, zr = T5 tenperaturatik gora matenala berrordenatu egin daiteke
likidoaren oreka-marrara iritsiz. T5 eta zs berdintzen direnean materiala
nukleatzen eta kristaltzen has daiteke, hau da, material amorfoa kristaltzera eraman daiteke berotze-abiadura egoki batez. Ondoren, noski,
solidoa funditu egingo da tenperatura igotzen bada. Kontutan hartu z
balioak txikiagoak direla hozte-abiadurak handiagoak egin ahala.
Eman ditugun grafikak beira metalikoei dagozkie; hauek guztiz
kristaltzen dute baldintza normaletan eta egoera amorfoa lortzeko beharrezkoak dira 105 K/s-ko hozte-abiadurak. Hala eta guztiz ere polimeroen kasuan ez da horrela, polimero kristalinoak lortzeko hozte-abiadura
kritikoak zenbait polimerorentzat oso-oso txikiak dira eta batzurentzat
ezinezkoa da kristalinitate-maila txikienak ere lortzea, girozko hozte-baldintzetan ere amorfo egoerara pasatzen baitira. Kateen heterogenotasunagatik, bestalde, amai-taldeak direla eta, taktikotasunaren ondorioz,
etab. kristaltze-baldintzetan aldaketarik txikienek ere Icristalinitate-portzentaietan aldaketa handiak ekar ditzakete. Berrordenatze-denbora luzeak polimeroen kasuan eta bere aldaketa tenperaturarekin ez dira esandako arrazoietatik kanpo geratzen. Solido polimeriko amorfoak eta erdikristalinoak izan daitezkeela, eta lor noski, ikusi ondoren, lehenengoak
aztertuko ditugu aurrerantzean, beranduagorako utziz bigarrenen ikerke ta.

38. GAIA
EGOERA AMORFOA ETA
BEIRA-TRANTSIZIOA

38.1. Beira-trantsizioa detektatzeko neurri
dilatometrikoak
38.2. Tg-aren fenomenologia
38.3. T g-a ikusteko beste zenbait teknika esperimental

38. EGOERA AMORFOA ETA
BEIRA-TRANTSIZIOA
Ikasgai honetan metodo esperimentalak eta horiekin solido polimeriko amorfoetan beha daitezkeen fenomenoak aztertuko ditugu, batez
ere beira-trantsiziozko tenperaturatik gertu lan egiten denean, berau denez gero egoera amorfoaren tenperaturarik bereizgarriena.
Bolumena bezalako magnitude baten neurriak, jadanik ikusia dugun bezala, materialen sailkapena ematen digu solido---Iikido trantsizioa edo viceversa aztertzen denean. Orain arte, vsdT diagramak erabili
ditugu trantsizio termikoak ikusi ahal izateko, eta baita hozte-abiadurak
solido kristalinoak edo amorfoak lortzeko duen eragina erakusteko ere.
Goazen ikustera orain nola neur daitezkeen materialen bolumen espefflkoak, zein egoera solidotan edo likidotan.
38.1. BEIRA-TRANTSIZIOA DETEKTATZEKO NEURRI
DILATOMETRIKOAK
Dilatometro baten oinarria material baten lagin baten bolumenaren
neurrian dago, eta, era berean, magnitude horren aldaketa denborarekin
edo/eta tenperaturarekin. Orohar, dauden dilatometroak bitan sailka
daitezke:
- Bolumenezko dilatometroak.
- Luzerazko dilatometroak.
Bolumenezko dilatometroen artean zabalduena, bulbo batez eta
kapilare batez osatua, merkuriozkoa da. Bolumena neurtu nahi diogun
materiala bulboan jarri ondoren gasgabetu egiten da tenperatura altuetan
hutsunea eginaz. Ondoren merkurioa eransten da neurri batetaraino.
Altueraren neurriak merkurioarekin bakarrik beteta dagoen beste dilatometro baten neurriekin konparatuz, merkurioari eta dilatometroaren
beirari dagokien aldaketa jalcin daiteke, eta jarraitu horrela laginaren bolumenaren aldaketei merkurioaren altueralc neurtuz.
Altueraren aldaketak tenperaturarelcin eman diezaguke ja Tg-aren
kokapenari buruzko idearen bat. Ikus 38.1 irudia.
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38.1 Irudia
Merkurioaren altueraren aldaketa tenperaturarekin bolumenezko dilatometroan.

Tg

Baina, dena dela, guk jakin nahi duguna bolumen espezifikoaren
balioa bada, orduan nahitaezkoa dugu bolumen espezifikoa ezagutzea,
tenperatura bakarrean bada ere. Hau lortzeko merkuriozko piknometroak erabil daitezke. Hauek piknometro arrunten erabilpenak dituzte eta haiek behar dituzten urratsak behar dituzte: Bolumenaren kalibratua, piknometroan sartzen den bolumen espezifiko ezezaguneko materialaren pisua, materialaren gasgabetzea, piknometroa merkurioz bete
eta berriz ere pisatu. Bi pisuekin, kalibratu-bolumenarekin eta merkurioaren dentsitatearekin, lagin ezezagunaren dentsitatea edo bolumen espezifikoa lanean ari den tenperaturan kalkula daiteke. Dilatometroarekin
segituz: Dilatometroaren kapilarearen erradioa eta altuera-aldaketa tenperaturarelcin dilatometro bietan (lagina eta merkurioarekin betea eta merkurioarekin bakarrik betea) jakinez gero h/T grafikak v sn/T irudi bihur
daitezke. Lehenengoarekin, egia da, koka ziteke&i, baina bigarrenarekin beste zenbait magnitude ere 15r daitezke: solidoaren eta likidoaren espantsio-koefizienteak (a s eta aL). Hauek oso egokiak izango
ditugu teorikoki Tg-aren fenomenoa esplihtu behar dugunean.
Beste dilatometro-mota batzutan, luzerazkoetan alegia, materiala
kuartzozko ziri bat ikutzen jarri ondoren honek, ziriak hain zuzen, jasaten duen luzera-aldaketa neurtzen da. Merkatal sistemak 38.2 irudikoak
bezalakoak dira.

38.2 Irudia
Luzerazko merkatal
dilametroa.
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Betegarria likido eran konportatzen diren kuartzozko elipsoideak
dira eta hauek transmititu egiten dute materialaren bolumena neurri-aparatuaren norabidean. Desplazamendua seinale elektriko bihurtu on-

dören transformagailu liml diferentzialen bidez errejistro
batetara eramaten da ordenadore batez tratatu ahal izateko. Merkuriozko
dilatometroetan bezala, luzerazko mugimenduak bolumen espezifiko
bihurtu nahi baditugu, behar-beharrezkoa da bolumen espezifiko bat
gutxienez ezagutzea tenperatura batetan. Kasu honetan, ordea, neurriak
materiala isotropoa denean bakarrik balio du, hots, hiru norabideetan
berdin dilatatzen denean.
38.2. Tg-AREN FENOMENOLOGIA
•
Eman dezagun bolumenezko dilatometro egoki bat dugula eta
material funditua abiadura ezberdinez hozterakoan zer gertatzen zaion
aztertzen ari garela. Abiadura, era berean, egokia dela onartuko dugu
materiala kristal ez dadin, eta material amorfoa lortuko dugula. Lehen
ikuspegi batez 38.1 bezalako irudia, baina alderantziz egina, espero
zitekeen. Esan beharra dago, dena dela, likidoaren eta solidoaren elkartze-puntua ez dela, zehazki hitzeginda, puntu bat, material guztientzat
behinik behin, eta baldintza zinetikoak direla eta, hots, hozte-abiadura
zein den, tenperatura-tartea zabalagoa edo estuagoa izan daitekeela.
Solidoaren eraketaren zinetika hobetoen ulertuko den tenperatura-tartea, zalantzarik gabe, orain arte Tg moduan definitzen genuen inguruan izango da. Materiala likido den tenperatura aski altuetatik abiatuz,
hozte-abiadura zein den, konportamolde ezberdinak lor daitezke, 38.3
irudian ikus daitekeen moduan.
v sp
38.3 Irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa
tenperaturarekin
hozte-abiadura
ezberdinetan.
POLIKI

T
Maldaren aldaketa gertatzen den puntua edo T g-a ezberdina da
hozte-abiaduraren arabera, tenperaturak altuagoak direla hozte-abidurak
handiagoak direnean. Ideiaren bat izan dezagun aldaketa horretaz zera
esan dezakegu, alegia, abidura 1002C/min-tik 1 9C/min-ra jaisten denean
Tgaren aldaketa 6 bat gradukoa izan daitekeela.
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Badago gainera beste alderdi interesante bat: Likido funditu bat
ahal den eta azkarren hozten bada A punturaino (ikus 38.3 irudia) eta
tenperatura horretan mantentzen bada, laginaren bolumena aldatu egiten
dela ikusten da denbora pasatu ahala. Bolumen-aldaketa materiala hoztu
den abiadura eta mantendu den tenperatura zein diren ezberdina izango
da.
38.4 irudian laginaren bolumena t momentuan (V t) ken bolumena
orekan (V.), azken hau, laginaren bolumena denbora luze barru, denboraren logaritmoaren aurrean ikus daiteke. Makur ezberdinak ditugu
hoztea zein momentutan geratu eta mantendu den (tenperatura honi
birregoste-tenperatura esaten zaio). 38.4 irudian T g deitu diogunari
T normala esango diogu, hau da, hozte-abiadura txikietan, 12C/ming
ko adibidez, lortzen dena.

38.4 Irudia
Laginaren bolumen-aldaketa denboraren
aurrean poli(binil
azetato)-aren kasuan.
log t
Grafikatik ondorio hau atera daiteke: Baldin eta materiala abiadura handitan hozten bada (adibidez 3202C/min-ko zenbait aparatuz lor
daitekeen bezala) tenperatura batetara eta horretan mantentzen bada
denbora luzez, bolumena txikiagoa egiten da argi eta garbi denbora
pasatu ahala. Bolumen-txikitzea hainbat azkarragoa izango da materiala
jarri den tenperatura zenbat eta altuagoa izan. Beira-trantsizioa ulertzeko
esandakoak izan dezakeen inportantzia alde batera utzirik, efektua aski
inportantea da erabiltzeko diren objetuen fabrikazioan, bolumenaren
txikitzeak objektuaren egonkortasun dimentsionalean izan dezakeen
eraginaren aldetik.
Orain arte ikusitako fenomenoekin guztiz erlazionatuta histeresi-fenomenoak ditugu. Hauek 38.5 irudian ikus daitezke.
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38.5 Irudia
Histeresia material
polimerikoetan.

T
Diagrama horretan likidoa azkar-azkar hoztu da 1. marran zehar.
2. marra segituz materiala poliki-poliki berotzen denean, prozesuak badu zer ikusirik gorago aipatutako bolumen-txikitzearekin, alegia, tenperatura tarte batetan materialaren bolumena txikiagoa da poliki berotzerakoan bat batean hozterakoan baino.•Tg-aren kokapenari buruz guztiz
kontrako fenomenoa gertatzen da poliki hozterakoan (3. marra) eta ondoren bat batean berotzerakoan (4. marra).
Orain arte deskribatutako fenomenoek argi eta garbi ageri dute
zein zaila den material bati beira-trantsizio bakarra izendatzea. Era berean zalantzan jartzen dute beira-trantsizioa benetazko oreka termodinamikoan gertatzen den trantsizioa ote den, 2. ordenako trantsizio
termodinamikoa balitz gertatuko litzatekeen bezala.
Gaur egun eta maila mikroskopiko edo molekularrean ez dago
azalpen egokirik Tg-aren fenomenoari buruz. Datozen ikasgaietan fenomenoa adieraz dezaketen zenbait hurbilketa teoriko ikusiko dira. Gaur
egun bi joera daude ikertzaileen artean Tg-aren gainean: Edo Tg-a fenomeno zinetiko hutsa da besterik gabe, edo T g-a benetazko trantsizio termodinamilcoa da, zaila, hori bai, detektatzen gaur egun ditugun aparatuekin. Oraindik orain zabalik dagoen eztabaida da.
38.3. T -A IKUSTEKO BESTE ZENBAIT TEKNIKA
ESPERIMENTAL
Orain arte ikusitako teknikak, eta ikusi dugun teknika bakarra
dela esan dezakegu, laginaren bolumen-aldaketa tenperaturarekin ematen zigun, eta horrekin, grafikan maldak aldaketa jasaten zuen puntuan
alegia, guk Tg-a ikus genezakeen. Malda hori, dakigunez, materialaren
espantsio-koefizientearen zuzenki proportzionala da; beraz, hori kontutan izanik, grafikok 38.6 irudikoak bezalako bilaka daitezke.
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38.6 Irudia
Espantsio-koefizientearen aldaketa tenperaturarekin Tg -aren inguruan.

Tg
Bertan potentzial kimikoaren bigarren deribatuan, bolumen espezifikoaren deribatuan gure kasuan, ezjarraitasuna ikusten da, justu Tg
tenperaturan.
Beira-trantsizioan lehen deribatua aldatzen zaion beste magnitude
bat entalpia da. Gogoratuz:
Cp = (aH/aT)p[38.1]
Kontutan izan horretarako (aGtaT)n -S dela, eta dS n= d'Qn/T=
C dT/T. Beraz: (astaT)n = CnfT. 'Erraz atera dait&e orduan:
(aGtaT2 > n = - (asmT)n = - e . flau da, Cn, gorago bezala, potentzial
kimikoaren bigarren r den atua da: a
(1lv)(awaT)p eta (3 =
= -(1/V)(aV/ap)T bezala.
T-an, kasu honetan ere, C n-aren ez-jarraitasuna ikusi beharko
da matefiala solido amorfotik likklora pasatzerakoan. Ez-jarraitasuna
38.6 irudian a-arentzat ikusi dugun antzerakoa izango da. Badaude
merkatuan horrelako ez-jarraitasunak neurtzen dituzten aparatuak: Kalorimetro diferentzialak (edo DSC laburpenarekin, inglesezko
Differential Scanning Calorimeter hitz-multzotik eratorria).
Kalorimetro diferentzialean materialaren kantitate txiki bat aluminiozlco edo urrezko kapsula batetan itxi ondoren krisol batetan jartzen da
berotzen modu kontrolatu batez, tenperatura edozein momentutan neur
dakiokeelarik. Beste krisol batetan beste kapsula bat, goikoaren berdin-berdina, hutsik jartzen da. Hona hemen DSC-aren oinarria: Kapsula
biek ez dute bero-kantitate berdina behar tenperatura berdina lortzeko.
Aparatuak horixe neurtzen du hain zuzen, zenbat den bero-diferentzia
hori. Bero-ezberdintasuna, oraindik garbi ez badago, honetan datza: Laginak, funditzen ari bada, bero gehiago behar du, noski, hutsik dagoen
kapsulak baino. Denbora unitateko eman behar zaion bero-diferentzia da
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detektatu eta neurtu egiten dena: d1-1/dt. Antzera gertatzen da materiala
kristaltzerakoan, edo solido bat likidora pasatzerakoan (bero espezifikoaren aldaketa baitago), etab. Nola kalorimetroan laginak abiadura
batez berotzen diren (dT/dt abiaduran), badirudi erraza izango litzatekeela C =(aH/aT) lortzea, modu honetara:

c .(awat) PottaT) P

[38.2]

Baina gauzak ez dira hain errazak, batez ere hutsik dagoen kapsularen eroankortasuna eta kapsula betearena berdinak ez direlako. Gauza bat dago argi, ordea, termograma bero espezifikoaren aldaketek sortua dela. 38.7 irudian polimero arnorfo baten termograma klasiko baten
adibidea ikus daiteke.
dH
dT

exo-

38.7 Irudia
Polimero amorfo
baten termograma
tipikoa.

endo-

Tg

Material baten C -aren determinazio zehatzak, gorago esandakoaP
ren ondorio, C ezaguneko substantzien bidez egindako kalibratua eskaP
tzen du, laginaren pisuak, kapsularenak eta beste zenbait baldintzak oso
zehatzak izan behar dutelarik.
1970.etik hona erabiltzen den beste teknika bat Analisi termooptikoa dugu (TOA); hau egiteko argi polarizatua darabilen
mikroskopioa behar da. Aparatu honetan iturri batetatik datorren argia polarizatu beharra dago laginaren kontra joan aurretik, hau da, bakarrik plano batetan bibratzen duenean joango da laginaren kontra. Lagina
zeharkatutako argi polarizatua ikusiko du bakarrik behatzaileak, eta hau
horrela gertatuko da argi polarizatuak bibratzen duen planoa eta laginaren kristalaren planoak paraleloak direnean. Honelakorik gertatzen ez
denean, hots, laginak honelako planorik ageri ez duenean ez da argirik
iritsiko behatzaileagana. Hala bada honelako teknikaren batek material
kristalinoak beha daitezke, baina ez amorfoak.
Baina material amorfoa, xafla edo film moduan, edo marra batzu
egin ondoren haizto batekin edo luzatu ondoren mikroskopioan jartzen
badugu, egindako marrek edo eragindako luzapenak milcroskopioaren
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bidez beha daitezkeen orientazioak eman ditzakete. Hau horrela da
T -tik behera, baina berotu egiten bada tenperatura horretatik gora
orientazioak desegin egiten dira kateek askatasun handiagoa dutelako
mugitzeko eta mikroskopioaren esparrua, lehen argituta zegoena, ilundu
egiten da. Tg -a beraz, mikroskopioaren esparrua ilundu egiten den tenperaturarekin identifikatzen da.
Badaude hauetaz gain, Tg-a ikustea uzten duten beste zenbait
teknika: Materialaren propietate mekaniko edo dinamikoak neurtzen
dituzten teknikak, adibidez, baina hauek Polimeroen entsaiobideak
asignaturan ikusiko dira. Edo badaude neurri dielektrikoetan oinarritzen
diren beste teknikak, baina ez dira ikastaro honetan sartzeko modukoak.

39. GAIA
BEIRA-TRANSTSIZIORA
HURBILKETA: BOLUMEN ASKEA

39.1. Bolumen askeari sarrera
39.2. Bolumen askea eta beira-trantsizioa
39.3. Beira-trantsizioaren aspektu zinetikoak: orekazko
beira-tenperatura

39. BEIRA-TRANSTSIZIORA
HURBILKETA: BOLUMEN ASKEA.

39.1. BOLUMEN ASKEARI SARRERA
Aurreko lerroetan T -aren inguruan dauden kontraesanak ikusi ditugu: Potentzial kimikoaren bigarren deribatuetan ez-jarraitasunik egonik ere (honek 2. ordenako trantsizio termodinamikoa dela esango luke)
bere frogaketa esperimentala trabaz beteta dagoela ikusi dugu. Alde
batetik T -aren lorpen esperimentalean sortzen diren arazo zinetikoak
ikusi ditugu eta hauek Tg-aren benetazko balioan duten eragina azpimarkatu dugu. Beste aldetik, eta bigarrenez, polimeroek egoera solidoan
tratamendu termiko baten ondoren bolumen-aldaketak jasaten dituzte,
zalantzan jarriz trantsizioaren izaera termodinamikoa edo orekazkoa.
Disoluziotan bezalaxe egoera amorfoan ere makromolekulek konforrnazio desordenatu ugari dituzte. Dakigunez, katea malgu batetan
kontaezinezko konformazioak daude eta konformazio hauen artean barne-errotaziozko energi langak, isomero errotazionalak bereizten dituzten
langak, alegia. Tenperatura altuetan sarri gertatzen dira langa horietan
zehar saltoak eta makromolekulak, ondorioz, erraz pasatzen dira konformazio batetik bestera.
Tenperatura jaisterakoan aldaketa konformazionalak geroago eta
geldoago (ez hain sarri) egiten dira eta kateek malgutasuna galtzen dute
arrazoi zinetikoak direla eta: Unitateek mugikortasuna galtzen dutenez
zailago egiten zaie konformazio batetik bestera salto egitea. Kristaltzerik
ez badago polimeroa hozten segi daiteke desordena aldatu gabe. Hozte-prozesu honen bidez polimero bakoitzarentzat bereizgarri den beira-trantsiziozko tenperatura deritzonera, Tg, irits daiteke eta hortik behera,
katen-mailen mugikortasuna oso txikia baita, kateak gogortuta geratzen
dira, ia-ia konformazio-aldaketarik gertatzen ez delarik.
Tg -tik behera polimeroak fundituaren desordena amorfoa mantentzen du, baina ez du mugikortasun molekularrik. Beira-egoeran gaude,
beraz, eta polimeroaren itxura solido zurrunarena da. T g goragoko
tenperaturetan, ordea, arrunt ezberdina da, kateen malgutasunagatik polimeroaren itxura oso deformakorra eta plastikoa baita.
tik

Beira-trantsizioa, bestalde, ez da bakarrik polimeroei dagokien fenomenoa, fenomeno guztiz orokorra baizik, polimeroetan bereziki
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garrantzi handikoa bada ere. Laborategiko beirek edo eta sufreak berak
ere, substantzia ez-organikoen artean, beira-trantsizioak dituzte (Pyrex
beirarentzat T =790K da eta sufrearentzat 248K), eta organikoen
artean, hauentzat ere adibide bat ipintzearren, sakarosak 340K-ko beira-tenperatura du eta dekalinak 134-koa. Gaur egun, dena den, edozein
substantziak lor dezakeela egoera amorfoa onartuta dago, nahikoa
hozte-abiaduraz hozten bada.
T -tik behera hozterakoan oreka termodinamikozko egoera ez den
beira-egoera sortzen da eta egoera horretan solido amorfoek guztiz berea
duten desordenaren ondorioz entropia-kantitate bat gordetzen dute bere
barruan. Bolumen eta entalpia-kantitate bat ere, arrazoi beragatik, gordeta geratzen da.
Solido amorfo bat likidora pasatzeak duen ondoriorik inportanteena, zalantzarik gabe, materialean gertatzen den espantsio-koefizientearen aldaketa da. Zenbait polimerotan gertatzen diren a-ren aldaketa
tipikoak 39.1 taulan ikus daitezke. aL-aren balioak, ikusten denez, likido normaletan aurkitzen direnen antzekoak dira.
Hala bada, aL eta as direlakoen artean dagoen diferentzia bolumen askeak prozesuan, Tg-an zehar, jasaten duen aldaketarekin erlazionatuta dago. Eredu honen arabera materialak duen bolumena atomoek edo molekulek hartzen duten bolumena da gehi beraien artean bete
gabe uzten duten zuloen bolumena. Horrela, bada, polimero batek konformazio batetik bestera pasatu behar duenean mugimenduak egiteko
lekua behar du. Leku horri deritzo, hain zuzen, bolumen askea eta polimero-molekulen artean geratzen diren zuloen bolumenaren parte bat da.
39.1 TAULA
Espantsio-koefiziente termikoaren aldaketa solido
amorfo —likido fase-aldaketan zenbait polimerotan
Polimeroa
Polietilenoa
Poliisobutilenoa
Poliestirenoa
Poli(binil azetato)-a
Poli(metil metakrilato)-a
Poliakrilonitriloa

oc L x ld
8,9
6,2
5,5
6,0
4,6
3,4

4

Oc

L

x 10

4,7
1,5
2,5
1,8
2,2
1,8

•
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39.2. BOLUMEN ASKEA ETA BEIRA-TRANTSIZIOA
Beira-egoeran nola konformazio-aldaketak galerazita dauden (gogortuta) ez dago mekanismorik katen-mailen artean geratzen den zuloen
bolumen-zatikia aldatzeko. Beraz, T g-tik behera bolumen osotik
bolumen askeari dagokion zatikia konstante mantenduko da. Honek
ez du esan nahi, noski, bolumen askearen balio absolutua ez dela aldatzen, baizik eta, beste bolumenak ere (bolumen betea eta bolumen
osoa) aldatzen direnez, erlazioa ez dela aldatzen.
Eman dezagun f bolumen askearen zatikia dela eta fg bolumen
askearen zatikiaren balio konstantea T << Tgdenean. Nola T -tik gora
konformazio batetik besterako saltoak gertatzen diren onartu beharrekoa
da bolumen askearen zatikiaren aldaketa, handiagora, noski.
T -tik oso urruti ez dauden tenperaturarentzat f-aren goranzko
aldaketa tenperaturarekiko lineala dela onartuz bolumen askearen
espantsio-koefizientea hauxe izango da:
af = Af/AT

[39.1]

edo, nahi bada:
f = fo + af.(T - To)

[39.2]

To edozein erreferentzi tenperatura izanik, jeneralean To=Tg; eta orduan
fo=fg.
Hipotesi honen arabera solido amorfo baten bolumena (orain
behera gaude) honelaxe aldatuko da tenperaturarekin: Bolumen
btea Vs(1-0 izanik, bere aldaketa tenperaturarelcin, as-az adierazten
dena, solido osoak jasaten duen antzerakoa da, beira-egoeran f-aren
balioa konstante mantentzen baita (fg). Eta horregatik, hain zuzen, tarte
horretan, ikus 39.1 irudia, bolumen betearen marra bolumen osoaren
(Vs) paraleloa da ia-ia.
Vs esperimentalari dagokion marraren eta bolumen beteari (irudian alderdi marratua) dagokion marraren arteko diferentzia bolumen askeari dagokio: Vf=f.Vs. Bolumen aske hori handiagoa egiten da Tg-tik
gora.
Gorago bolumen askea molekulen artean geratzen den bolumenarekin identifikatu dugu neurri batetan, baina gauza ez da hain sinplea. Horrela balitz erraza izango litzateke bolumen askea teorikoki lortzea. Honelaxe: Suposatuz kateak zurrunak direla eta ezin direla bata bestearen
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v sp

esperimentala

bolumen
askea
bolumen betea

•

39.1 Irudia
Irudi honetan bolumen espezifikoaren balore esperimentalak ikus daitezke tenperaturaren
aurrean, bolumen
aske teorikoari eta
beteari dagozkien
balioekin batera.

Tg
barruan sartu, bolumen geometrikoa eta bolumen osoa besterik ez
genituzke lortu behar ondoren kenduketa egin eta gero f lortzeko. Baina
kalkulu hauek ez dira bat ere erabilgarriak beira-trantsizioa adierazteko. Zulo guztiak ez baitira egokiak katea luze batetan gerta daitezkeen konformazio-aldaketak gerta daitezen. Beraz, mugimendu molekularretan erabiltzen den bolumen askea ez dator bat solidoko zuloen bolumenarekin eta bolumen askea gehiago doa, bada, mugimendu molekularrarekin zuloen hedadurarekin baino, nahiz eta lehenengorik ezin egon
bigarrenik gabe. Arrazoi honengatik bolumen askea emaitza esperimentalen bidez lortzen den parametro enpirikoa izango da.
Modu bat bolumen askea esperimentalki lortzeko liskatasuna
neurtzea izan daiteke. Dolittle-ren ekuazioak, bolumen askea eta betea
kontutan hartuz, liskatasuna erlazionatzen du tenperaturarekin modu
honetara:
Bvdvf
= A.e

[39.3]

A eta B konstanteak izanik. Lehen bezala:
f = Vf/(Vf+Vo) Vf/V0 (Vo >> Vf baita)

[39.4]

Logaritmoak hartuz [39.3] ekuazioan eta [39.4] kontutan izanda
batek beste adierazpen hau idatz dezake:
B
[39.5]
ln = ln A + —
f
Gainera, esana dugu ja, [39.2] ekuazioa honelaxe ere idatz daiteke:
fT = fg + a f(T - Tg)

[39.6]
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Eman dezagun orain bi liskatasun ditugula bi tenperaturatan, T eta Tg.
[39.5] ekuaziotik:
in(ThiThr g ) = ln oc,r = B(1/fT - 1/fg )

[39.7]

aT = i T/riTg izanik. [39.6]-an emandako fraren balioa sartuz eta
ordenatuz:
log aT = -(B/2,3 fg)(T - Tg)/((fg/af) + T - Tg )

[39.8]

2,3 faktorea logaritmoak aldatzetik dator, besterik gabe. B-aren
balioa batetik gertu dago, eta ekuazioa likido askorentzat balio duen
Willians-Landel-Ferry (WLF) ekuazio enpirikoaren forma bat da:
T - Tg
log aT = [39.9]
17 '4 51,6 + T - Tg
17,4 eta 51,6 konstante unibertsalak dira ia-ia. [39.9] eta [39.8]
ekuazioak konparatuz eta gogoan izanda
dela, hauxe dugu:
1/2,3 fg = 17,4 —> gf 0 025
'
---) af 4,8x10-4
fg/af = 51,6
Tratamendu enpiriko honekin, beraz, bolumen askearen zatikia, fg,
beira-tenperaturatik behera %2,5-koa dela gutxi gora behera eman
daiteke, eta beira-tenperaturatik gora bolumen askearen aldaketa tenperaturarekin espantsio-koefiziente honen arabera, 4,8x10 -4, aldatuko dela. Espantsio-koefiziente hau as -arekin elkartuko da likidoaren espantsioa emateko.
39.3. BEIRA-TRANTSIZIOAREN ASPEKTU ZINETIKOAK: OREKAZKO BEIRA-TENPERATURA
Bolumen askearen planteamenduarekin, era berean, solido amorfo bat lortzeko likidoaren hoztean gertatzen diren fenomeno zinetikoak
adieraz daitezke.
Likido egoeran bagaude, T > Tg tenperaturan, eta hozten hasten
bagara, salto konformazionalak azkarrak izango baitira oso, materiala
erraz egokituko da, v sp txikiagoa eginez, tenperatura berrietara. Ez dago, bada, atzerapen edo histeresirik tenperatura-beherakadaren eta
bolumen-txikitzearen artean. T -ra hurbildu ahala, ordea, aldaketa kon-
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formazionalak geroago eta polikiago gertatuko dira eta materialari geroago eta gehiago kostatuko zaio tenperatura berrietara egokitzen. Zailago
egiten zaio materialari bolumena egokitzen eta esperimentalki Tg-az
izendatu dugun malda-aldalceta ikus daiteke. Honekin jarraituz garbi
dago: Zenbat eta azkarrago jaitsi tenperatura zailagoa izango zaio materialari hozte-abiadurari jarraitzea eta lehenago (tenperatura altuagoetan,
noski) gertatuko da malda-aldaketa.
Bestalde, desegokitzea dagoenean hozte-abiaduraren eta materialaren antolatze-ahalmenaren artean orduan materiala gogortu (zurrundu) egin daiteke tenperaturaren orekari ez dagozkion zenbait konformaziotan. Tenperatura horretan materialak badu oraindik, neurri txikian bada ere, antolatze-ahalmenik (txikiago, noski, zenbat eta handiagoa izan
T -T aldea) eta horregatik, hain zuzen, tenperatura batetara bapatean
hoztutakoan beha daitezkeen bolumen-txikitzeak. Material gogortuaren egoera konformazionalak ez dira energia minimokoak eta horregatik
oraindik gai dira eboluzionatu eta energia minimoko eta bolumen
txikiagoko egoerara joateko.
Tgneurtzeko erabiltzen diren aparatuen bidez hozte-abiadura zenbat eta txikiagoa izan Tg-a tenperatura baxuagoetan gertatzen dela beha
daiteke eta , era berean, bolumen-txikitzea txikiagoa dela ikus. Esandakoari jarraituz zera pentsa daiteke: Hozte-abiadura oso - oso txikia
egiten bada, materialak beti izan dezake aukera tenperatura bakoitzean
orekari egokitzeko eta, ondorioz, solido amorfoaren benetazko
orekara iristeko. Kasu honetan zinez esan daiteke bigarren mailako
trantsizio termodinamiko baten aurrean gaudela.
Tenperatura ideal hori, T2 -z adieraziko duguna, ezin da, noski,
esperimentalki neurtu, baina teorikoki kalkula daiteke gutxi gora behera
bolumen askearen eredua erabiliz. Hozte-abiadura txiki-txiki horretan
eta tenperatura horretara iristen denean materiala, ja ez da bolumen
askerik geratzen salto konformazionalak gerta daitezen eta orduan:
[39.10]
fT = fg + af(T - Tg)
eta kontutan izanik T=T2 denean fT=0 dela:
0 = fg + a f(T2 -Tg)

[39.11]

Gogoratuz lehen lortutako balioak: fg =0,025 eta af=4,8x104
T2 = Tg - 50

[39.12]

Hau da, beira-trantsiziozko tenperatura oreka termodinamikozko
baldintzetan 50°C baxuagoa egongo da tenperatura esperimentalak
baino.
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40. T -AN ERAGINA DUTEN
FAKTOREAK

inguruan ager daitezkeen bi fenomeno
Aurreko ikasgaian
aztertu dira batez ere: 1;-anola
neurtu esperimentalki, honen inguruan
'
ageri diren arazoak ikertuz eta bolumen askearen kontzeptua sartu fenomenook adierazteko. Ikasgai honetan, berriz, eragina izan dezaketen zenbait parametro molekular ikusten ahal4induko gara polimeroren Tgezberdinen zergatiak aztertuz.
40.1. KATEAREN MALGUTASUNA EDO
ZURRUNTASUNAREN ERAGINA
Katea nagusiko loturen ingurunan gertatzen diren errotazioak
galerazita edo nekeztuta egon daitezke zintzilik dauden taldeen eraginez,
orduan polimero-kateen mugikortasuna oso ezberdina izan baitaiteke.
Ordezkatzailearen eragina ezberdina da, noski, bere izaeraren eta
tamainaren arabera eta, horrela, izaerari begiratuz ordezkatzaileak ala
malguak izan daitezke ala zurrunak. Zurrunak direnean eragina garbi
dago 40.1 taulan ikus daitekeen moduan: Zenbat eta handiagoa izan
zintzilik dagoen ordezkatzailea Tg altuagoa dute polimeroek.
40.1 TAULA
Ordezkatzaileen eragina -CH2-CHX1motako kateen T -an
X

-CH3

C>

Cl Cl 0 43 0

CH 3

Tg

-10

100

115

135

145

Albo-kateak malguak direnean, ordea, eragina guztiz kontrakoa
da 40.1 irudiaren bidez ikus daitekeen bezala. Bertan alkil motako talde
ezberdinek (geroago eta handiagoak direnak) edo akrilato edo metalcrilato edo olefina edo p-alkil estireno polimeroen T g-an duten eragina ikus
daiteke: Zenbat eta luzeagoa izan ordezkatzailea baxuagoa da beira-trantsiziozko tenperatura.
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40.1 Irudia
Zenbait polimeroren Tg -ak katea na-

gusitik

zintzilik

dauden talde malguen arabera.

R-aren karbono-kopurua

Jokabide honen arrazoiak argituta gera daitezke eztabaida txiki
baten ondoren: Gauza jakina denez errotazio-langak zenbat eta handiagoak izan hainbat eta altuagoa izango da Tg-a. Alboko kateak malguak
direnetan kateari zurrun-zurrun lotuta dagoenak bakarrik, lehen katenmailak alegia, ekarriko du Tg-aren gorakada. R-aren luzatzeak duen
eragina polimero bati pisu molekular baxuko konposatu bat eransteak
dakarrenaren antzekoa da. Aurrerago ikusiko dugun legez, eranste honek eragin plastifikatzailea du polimeroaren gainean, Tg-a jaitsiz; beherakada handiagoa izango da zenbat eta handiagoa izan plastifikatzailearen kontzentrazioa. Hala bada, alboko katearen tamaina luzatzea, kateak
malguak direnetan, plastifikatzailearen kontzentrazioa handitzea bezalakoa da.
Arrazoiketa honen egiaztatzea poli(butil metakrilato)-an butli-talde ezberdinek eragiten dituzten Tg-aren aldaketetan ikus daiteke. t-butiloa izanik zintzilik dagoena (hau talde zurruna da metil talde guztiak karbono berari lotuak baitaude) Tg -a altuagoa espero daiteke zintzilik
dagoen taldea butil sekundarioa denean baino, eta altuagoa honetan
n-butiloa dagoenean baino. Hau esperimentalki frogatu da: Poli(t-butil
metakrilato)-aren T -a 43°C-koa da, butil sekundarioarena -22°C-koa
eta n-butiloarena -56°C-koa.
40.2. MOLEKULEN ARTEKO INDARREN ERAGINA
Honelaxe esaten zaie katearen talde funtzionalen artean sortzen
diren erakarpen-indarrei; askotan solido amorfoa eratzen duten kateen
artean lotura egonkor samarrak emango dituzte. Argi eta garbi dago:
zenbat eta sendoagoak izan molekulen arteko indarrak altuagoa izango
da T -a
g •
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Molekulen arteko indarren neurria, dakigun bezala, hasierako
ikasgaietan disolbagarritasun-parametroa definitzeko erabili dugun energia kohesiboaren dentsitateak ematen digu. Likido normaletan energia kohesiboaren dentsitatea baporatze-energia da zati 1,Çr
bolumen molarra. Polimeroetan zaila da oso neurri hori aurkitzea, polimeroek baporatzeko duten ezintasunagatik. Dena den eta bere unean
ikusi genuen bezala polimeroen energia kohesiboa eta disolbagarritasun-parametroa taldeen parte-hartzearen metodoa erabiliz lor daiteke.
Molekulen arteko indarren eragina edo, zehatzago esanda, polimeroen energia kohesiboaren dentsitateak (E.K.D.) duena T g-aren balioan [40.1] bezalako ekuazioen bidez eman daiteke:
E.K.D. = 0,5mRTg - 25m

[40.1]

R gasen konstantea izanik eta m molekularen askatasun-maila-kopurua adierazteko erabili ohi den parametroaren antzerakoa.
Orain arte polimeroaren izaerari dagozkion zenbait parameno aztertu ditugu, hauek Tg-an duten eragina azpimarkatuz. Tg-an eragina
izan dezaketen beste zenbait faktore ikusiko ditugu hemendik aurrera
ere, baina ikertzaileak kontrolatu ahal izango dituen kanpo-faktoreak
izango dira batez ere: Presioa, pisu molekularra, plastifikatzaileen eranstea, etab. Gorago ikusi den bolumen askearen hurbilketa beti izango da bide egoki samarra, erdikuantitatiboki bada ere, fenomenoak adierazteko.
40.3. PRESIOAREN ERAGINA
Bolumen askea esaten zaion eskemaren barruan polinieroa egoera
likidoan dagoela (Tg<T) onartzen bada eta presioa egiten zaiola ez da
g

40.2 Irudia
Poliestirenoaren Tg
ezberdinak zenbait
plastifikatzaileren
portzentaia ezberdinetan.
(1)

(2) Nitrobentzenoa.
(3) Karbono sulfuroa.

(3)
10

(i) Q -naftil salizilatoa.

20
30
Plastifikatzaile %
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zalantzarik bolumen askea txikiagoa egiten dela. Bolumen askea txikiagoa egiten bada, beraz, polimeroa T g-tik gertuago egongo da. Beste
modu batera esanda presioa handiagoa egiteak T g-a handiagoa egitea dakar ondorio, bolumen askea txikiagoa egiten da eta.
Hau horrela da beti polimero guztietan eta batazbeste Tg-aren
handiago egitea 20°C/1000 atm-koa da. Presioaren eragina, ondorioz,
igarri egiten da eta kontutan hartzekoa da materialak oso presio altuetan
lan egin behar duenetan, adibidez itsasoko ur-sakonean.
40.4. PLASTIFIKATZAILEEN EDO DILUITZAILEEN
ERAGINA
Plastifikatzaileak edo diluitzaileak substantzia ez-malcromolekularrak dira eta jeneralean polimeroei erantsiz gero beira-tenperatura jaitsi
ohi dute. Oso erabiliak dira gehigarri hauek industrian eta T -a jaisteko
ahalmena ezberdina izango dute izaera kimikoa zein den. 40.2 irudian
poliestirenoaren Tg-an zenbait plastifikatzaileren eragin ezberdinak ikus
daitezke.
Gorago bezala berriz ere bolumen askearen hurbilketak tratamendu erdikuantitatibo bikaina eskaintzen digu diluitzaileen eraginaz. Eraginalkusteko goazen gorago idatzitako adierazpenera:
fT = 0,025 + af (T -Tg)

[40.2]

Adierazpen honek bolumen askearen zatikia ematen digu tenperaturaren funtzioan. Gorago esandakoak berdin-berdin balio du hemen
ere: Beira-tenperaturan dagoenean materiala (T=T.) f-aren balioa
f = 0,025 da eta bolumen askearen espantsio-koffizientea
4,8x10 4 Ekuazioak berdin balio duenez polimeroentzat eta disolbatzaileentzat, eta onartuz polimeroaren (P) eta plastifikatzailearen (p)
bolumenen batukortasuna, bi osagien bolumen zatikientzat V p eta V d
hartuz, hauxe idatz daiteke:
fT = 0,025 + afp(T -

Tgp)Vp +

afd(T - Tgd)Vd[40.3]

Nahastearen beira-tenperaturan (T = T g) fT = 0,025. Beraz,
T-aren ordez Tgjartzen badugu [40.3] ekuazioan hauxe edukiko dugu:

Tg=

afp Vp Tgp + afp (1-Vp ) Tgd

afp V p + a fd (1-Vp )

[40.4]
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Honek egokitze bikaina ematen du gehienetan T konposizio
direlakoen datu esperimentalekin. Bestetan T eta afd ezebgunak dira,
edo T O oso txikia delako edo ezinezkoa delKo neurtzen diluitzaileak,
neurtu Daino lehen, kristaltzen duelako. Orduan Tod eta a fd egokitzeko
parametroak dira eta honetan ere lortzen diren emaTtzalc oso onak dira.
40.5. PISU MOLEKULARRAREN ERAGINA
Pisu molekularrak ere badu eraginik T g-aren balorean. Polimero
asko aztertu da alde horretatik eta emaitzak beti antzerakoak izan dira,
hots, T g -a altuagoa dela pisu molekular handietan. Bolumen askearen hurbilketarelcin jarraituz, arrazoizkoa dirudi tenperatura jalcin batetan katea bateko muturrean dauden taldeek askatasun handiagoa edulcitzea mugitzeko barruko taldeek baino, muturrekoek lotura bakarra baitute katearekin tartekoek gehiago duten bitartean. Mugikortasun hori dela
eta katearen muturrak bolumen aske handixeagoa, gehiegizko bolumen askea esango dioguna, edukiko du. 0-z adieraziz gehiegizko hori
katea-muturreko, 20 katea osokoa izango da katea bakoitzak bi mutur
baititu, eta 20N A moleko izango da (N A Avogadro-ren zenbakia
izanik). 20N A /M: M pisu molekularra izanik, gehiegizko bolumena
izango da gramoko eta, azkenik, 20N A r/M, r dentsitatea izanik,
gehiegizko bolumen askea cm3-ko.
Pisu molekular infinitoko polimero bat hartzen badugu bere
beira-tenperatura T g (0.) izango da eta tenperatura horretan muturrek
sortzen duten bolumen askea oso txikia denez bolumen aske osoaren
aurrean, bolumen askea fg =0,025 dela esan daiteke. Katea motzagoak
diren kasuan, berriz, bolumen aske ogoa 0,025 izango da gehi muturrei
dagokien gehiegizko bolumen askea: 20N Ar/M. Beira-tenperaturan bolumen askeak 0,025 izan behar duenez, muturrei dagokien bolumen askea desager dadin tenperatura jaitsi egin beharko da. Beste modu batera
esanda, Tg -a jaitsiz bolumen askearen beherakada 20N Ar/M izatea lortu
behar dugu. Matematikoki:
20NAr/M = ocifTg (0.) - Tg (M)]
[40.5]
T (M) pisu molekular jalcineko laginaren T -a izanik.
Ordenatuz:
Tg(M) = Tg (00) - 2pON A/afM

[40.6]

T (M) = T (00) - K/M
g
g

[40.7]

K = 2pONA/af

[40.8]

izanik
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Beraz, Tg irudikatuz 1/M-aren aurrean, 40.3 irudian bezala, ordenatutik T (00) kalkula daiteke eta maldatik K.

T2 (OE)

Tg

.4A1

40.3 Irudia
Tg -aren aldaketa pisu
molekularraren funtzioan

1/M
K-aren barruan dauden aldagaietatik 0 da ezezagun bakarra. Beraz,
erraz kalkula daiteke. Balio tipikoa 20-50 kkatea-ko tartean dago.
40.6. KOMONOMERO BAT SARTZEAREN ERAGINA
Kopolimero bat eta hau osatzen duten monomeroen homopolimeroak T -aren ikuspegitik aztertzen badira, kopolimeroa zori- zorizkoa
den kasuan honen T -a bi homopolimeroenen tartean dagoela ikus
daiteke eta egoera ideal batetan, gainera, espresio hau betetzen dela ikusi
ahal izango da:
1/Tg = w i /Tgi + w2/Tg2[40.9]
wi monomeroaren pisu-zatikia izanik.
Jeneralean ez da egoera idealik gertatzen eta betetzen den
adierazpena kopolimero askotan hauxe da:
Tgi + K (Tg2 - Tgi ) w2
T –
g

1 - (1-K) w2

[40.10]

K jeneralean datu esperimentalen arabera egokitu beharreko parametroa da. Idealtasuna K=1 denean gertatzen bada jeneralean desbideraketa positiboak eta negatiboak aurki daitezke datu esperimentaletan.
Orain arte esandakoa zorizko kopolimeroei buruz izan da. Beste
kopolimero-mota batzuk aztertzen badira geroago eta zailago egiten da
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adierazpena eta, horrela, azken muturrean bloke-kopolimeroak ditugunean , blokeak ez-nahaskorrak badira normalena bi beira-trantsizio ikustea izan ohi da. Bloke edo zorizko kopolimeroetan gertatzen den egoera
guztiz antzera gertatzen da homopolimeroen nahaste fisikoen,-a
Tri
buruz. Kasu hauetan T,-aren neurriak polimeroen nahaskortaAma
aztertzeko erabil daitez1j. T bakarra ateratzen bada nahaste nahaskorra
izango da ia seguru. Bi T, bFhomopolimeroen antzerakoak lortzen direnetan ez-nahaskortasun osoa edo ia osoa dagoela esango dugu. Tarteko
posibilitateak ere badaude, trantsizio zabalak adibidez, eta orduan nahaskortasun partziala onartuko da.
40.7. BESTE ZENBAIT FAKTORE
Saretzeak alda dezake, adibidez, T -a. Sare tridimentsionalak
eratzeak molekulen mugimenduen ahalmena galerazten du, bolumen
askea txikiagoa eginez eta, ondorioz, T g-a igoz. Hala ere, saretze
tipikoa konplexuagoxea da saretzaile bat behar denean, azkenean
saretzailea monomerotzat jotzen baita. Beraz bi alderdi ezberdin ditugu:
Komonomeroaren eragina lehenik, eta saretze hutsa bigarrenik.
Kristalinitatea ere kontutan hartzeko eragina da, ez baitute
kristalek T -aren inguruko tenperaturetan mugitzeko ahalmenik, eta
eutsi bestenk ez diete egiten, mugimendua nekeztuz, alderdi amorfoko
beste kateei, saretzeak egiten duen antzera. Material baten Tg-a, beraz,
altuagoa egiten da kristalinitate-portzentaia handiagoa egin ahala. Eta
honela, adibidez, polietilentereftalatoaren Tg-a 81°C-tik 125°C-ra igotzen da kristalinitatea 0-tik %36-ra igotzen denean.
Taktikotasuna. Enpaketatzeko ahalmena aldatu egiten denez
T -a aldakorra da fenomeno honen eraginez. Kasurik aztertuena polig
(metil metrakrilato)-arena dugu eta honetan polimero ataktikoaren Tg-a
109°C-koa den bitartean isotaktikoarena 41°C-koa da.
Bolumen askearen ikuspuntutik ere ondo adieraz daiteke fenomeno hau. Halaxe da: Isotaktikoa erregularragoa denez hobeto konpaktatuko da ataktikoa baino, eta horrela T<Tg denean polimero isotaktikoaren
dentsitatea handiagoa (bolumen espezifiko txikiagoa) izango da ataktikoarena baino. Nola fgantzerakoa den kasu bietan, garbi dago bolumen
betea txikiagoa dela isotaktikoaren kasuan. Baina, bestalde, esperimentalki ikusia, bolumen espezifikoak berdintsuak dira T>T g denean. Beraz
fr= 0,025 egiten den tenperatura txikiagoa da isotaktikoan ataktikoan
baino. Esandakoa hobeto uler daiteke, zalantzarik gabe, 40.4 irudia
aztertuz.
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40.4 Irudia
Bolumen espezifikoaren aldaketa tenperaturarekin polimeroaren taktikotasunaren arabera.

41. GAIA
KRISTAL POLIMERIKOAK (I)

41.1. Sarrera
41.2. Kristalinitate-mailaren neurketa
41.3. Disoluziotik abiatuz eratutako kristalak: katea
tolestuaren kontzeptua

41. KRISTAL POLIMERIKOAK (I)

41.1. SARRERA

Polimeroen egoera solidoari buruzko ikasgaietan ikusi dugu zein diferentzia dauden solido amorfo eta kristalinoen artean: Mikroskopikoki amorfoak solido desordenatuak diren bitartean kristalinoak ordenatuak dira, errepikatzen den egitura dute, geometria finkoa
dute, etab.

Egoera kristalinoak duen ordenamendua X izpien difrakzio-diagraman isladatzen da hobetoen, Bragg-en legeak kontrolatzen duen
difrakzioa hain zuzen:
nX = 2d sine
20 izpi intzidenteak eta difraktatuak eratzen duten angelua izanik,
X X izpiaren uhin-luzera, n difrakzio-maila esaten zaion konstantea eta d
laginaren atomo ordenatuek eratzen dituzten bi planoen arteko distantzia.

41.1

Irudia
X izpien difrakzioa

solido kristalinoetan.

Substantzia kristalino batetan atomoek eratutako milaka eta milaka plano daude. Bada, d eta 8 direlakoen balioak kristal-sarearen simetriak eta tamainak baldintzatzen dituzte.
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Substantzia organiko eta ezorganiko bezalako kasuetan sortzen
diren kristal handi eta perfektuek difrakzio-tontor estuak ematen dituzte
(37.1 irudia). Polimero erdilcristalinoek, ostera, tontor zabalak zabalago
baten barruan sartuta ematen dituzte (37.2 irudia). Tontorren zabaltasuna kristalak txikiak direla esanez adieraz daiteke, edo eta kristalak ez-perfektuak direla onartuz, edo biak batera. Hauxe da, hain zuzen ere,
polimero erdikristalinoetan gertatzen dena. Zabaltasuna kristalen tamainarekin erlazionatzen bada, beti defini daiteke difrakzio-planoarekiko
perpendikularra izango den kristal polimerikoaren dimentsio karakteristikoa L, Scherrer - en ekuazioaren bidez:
L = afp cos0
difrakzio-tontorraren zabalera-erdia izanik. Hau kontutan izanda erraz kalkula daitezke solido polimeriko erdikristalino baten Icristalaren neurriak. Bi arrazoi eman daitezke zergatik ez diren perfektuak polimero kristalinoak: Alde batetik %100 kristalinok ez direlako eta bestetik polimeroak katea luzez eta elkargurutzatuez eratuta daudelako.
Historikoki 1920. urtearen inguruan aurkitu behar da polimeroen
kristalinitatearen ikerketaren hasiera Staudinger - ek substantzia naturalen izaera makromolekularra aztertzen ari zela horren inguruan sortu zen
eztabaidan. X izpien bidez kristalinitatea aztertzeko ikertutako lehen
substantzia makromolekularrak zelulosatik sortutako produktu naturalak
izan ziren. Eta honela 1928.ean Hengstenberg-ek eta Mark-ek zelulosaren kristaltxoek 55 fik zabaleraz eta 600 luzeraz zutela kalkulatu
zuten. Kalkulurik errazenak makromolekula baten kateek 2000 baino
luzeagoak direla ematen digute; hau ikusita emandako neurriei begiratuz
galdera hau oso logikoa izan daiteke: Nola liteke hain katea luzeek
kristal txiki horien eratzean parte hartzea? Kristaltxoak, erantzuna izango litzateke, errepikatzen diren zenbait unitate besterik ez ditu izango
edo, nahi bada, katea bera zenbait kristal-gelatxotan zehar pasatuko da.
Egitate esperimental honen aurrean Hermans-ek 1930.ean listun mizelen eredua asmatu zuen. Ikus 41.2 irudia.

41.2 Irudia
Listun mizelen eredua Hermans-en
arabera.

Kristalak beraz katen zatiek eratuak dira eta katea batek zenbait
kristaletan parte har dezake. Beste zenbait alderditan katea ez dago ordenatuta eta orduan alderdi amorfoak ditugu. Kristalak honen barruan
egongo dira murgilduta.
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Eredu hau oso ona izan zen material kristalino askoren propietateak azaltzeko. Eta adibidez solido polimeriko baten malgutasuna edo
zurruntasuna kristalinitate-maila edo alderdi amorfoaren portzentaia jakinda adieraz daiteke. Alderdi amorfoen T -a ere eredu horren arabera
esplika zitekeen. Zenbat eta handiagoa izan kristalinitate-maila handiagoa izango da materialaren gogortasuna. Baxuagoak direnetan alderdi amorfoen T g -ak malguagoa izango da materiala eta kolpeak absorbatzeko ahalmena ere, alderdi amorfoen malgutasunagatik, handiagoa
izango du.
41.2. KRISTALINITATE-MAILAREN NEURKETA
Solido polimeriko baten alderdi amorfoen edo kristalinoen portzentaia neurtzeko metodo absolutu bakarra dago: X izpien difrakzioa.
37.2 irudian ikus daitekeen bezalako difraktograma behin eskutartean
edukirik; tontor zabalaren eta oinarri-marraren arteko area eta tontor estuen eta oinarri-marraren arteko areak neurtu eta gero batek bi areok
kontutan izanda, materialaren kristalinitate-maila kalkula dezake.
Badaude metodo honetaz gain beste metodo erlatibo batzu. Hauetan kristalinitatearekin aldatzen den magnituderen bat neurtzen da. Baina
bakarrik aldaketa neurtzen denez, behar-beharrezkoa da, kristalinitate
absolutua jakin nahi bada behinik behin, kristalinitate jakineko laginak
edukitzea, normalean X izpien bidez neurtuta.
Hala bada, adibidez, material batek kristaltzen duenean bere molekulak ordenatu egiten dira eta konpaktatu; ondorioz bere dentsitatea
handiagoa egiten da. Hau da, zenbat eta kristalinitate handiagoa eduki
handiagoa izango da dentsitatea. Beraz, kristalinitate jakineko laginei

41.3 Irudia
Polietilenoaren
kristalinitatea
bere dentsitatearen aurrean.

0,94

0,96

dentsitatea
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dentsitatea neurtzen bazaie, piknometro batez adibidez, 41.3 bezalako
irudia lor daiteke kristalinitatea irudikatuz dentsitatearen aurrean. Beraz,
lagin ezezagun baten kristalinitatea jakin nahi bada nahikoa da, metodo
honetan, dentsitatea neurtzearekin.
Beste metodo batek infragorriak ematen dituen zenbait tontorren
intentsitatean du oinarria, edo, aurrerago ikusiko dugun bezala, fusio-beroak neurtuz kalkula daiteke material baten kristalinitatea.

41.3. DISOLUZIOTIK ABIATUZ ERATUTAKO KRISTALAK: KATEA TOLESTUAREN KONTZEPTUA.
Listun mizelaren eredu kualitatiboaren aldetik material
polimerikoa alderdi amorfo handi samarra da bere barruan kristaltxoak
murgilduta daudelarik. Beste hitz batzutan esanda, kristalak ez daude
isolatuta, eta horrela azido diluitu zenbait daude, metodo esperimental
egokiak erabiliz, alderdi amorfoak disolbatu egiten dituztenak eta kristalinoak, kateak kasu honetan oso sendo lotuta daudelako molekulen arteko indarren bidez, erasotzen ez dituztenak. Azkenean alderdi amorfoak
karbonizatuz kristaltxoz osatutako hauts kristalinoa lor daiteke alderdi
amorfo batetan absorbatuta. Prozedimendu hau fUnby-k erabili zuen
lehenengo aldiz 1945.ean zelulosarekin eta listun mizelen eredua, kualitatibolci behinik behin, frogatzeko balio izan zuen, baina bada esan gabe
utz ezin daitekeen gauza bat, alegia, azidoak erasotzerakoan kristalei
egindako kaltea handia dela oso eta gMerazi egiten duela kristal polimerikoen izaera zehatza ikertzea.

Polimeroen kristalinitateari buruzko kontzeptuek 1957.ean izan
zuten aldaketarik gogorrenetako bat Keller-ek poliestirenozko kristal
isolatuak (monokristalak), alderdi amorforik gabe bere inguruan eta
inongo loturarik gabe beste kristalekin, lortu zituenean. Monokristalok
poliestirenozko disoluzio oso-oso diluituetatik, xileno berotan, abiatuz
lortu zituen; disoluzioa hoztutakoan diamantearen antzeko forma eta
100-200 ik inguruko loclicra zutcn kristal-xaflak hauspeatzen ziren.
Bai lodiera bai kristalen berezitasunak kristaltzea gertatzen den
tenperatura zein den ezberdina izan ohi da eta horrela xileno-disoluzioa
bat batean hozten bada inongo kontrolik gabe kristalen lodiera-tarte bat
lor daiteke. Xileno beroa kristaltze-tenperatura, Tc , esango diogun tenperaturara hozten badugu eta hor mantendu (cristaltze isotermoa) Icristal
berdintsuagoak lortuko dira.
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Mikroskopio elektronikoaren bidez begiratuz monokristalak oso
altuera txikiko piramideez osotutako xafla lauak dira jeneralean. Bestal-

de, elektred-difrakzioaren bidez ikertuz gero polimeroa (elektroi-difraiczioa X izpien difrakzioaren antzekoa izanik potenteagoa da) katea polimerikoak monokristalaren oinarriarekiko elkartzuta den ardatza duela
ikusten da. Kristalaren lodiera )k) eta katea hedatuaren luzera
(--2000 ik) kontutan izanda posibilitate bakarra dago katea aurpegiarekiko elkartzuta izan dadin, hots, katea tolestu egin beharko da 41.4
irudian ikus daitekeen moduan.

41.4 Irudia
Katea polimeriko tolestuaren eredua.
41.5 irudiko adierazpena eskematikoa da ez baita ageri C-C loturaren zig-zag banaketa eta katea, alderdi luzatuetan, guztiz hedatua dagoela onartzen da.
Dena den monokristalek ere badute alderdi amorfoa, normalean
katea okertu berriz fase kristalinora bihurtzeko dugun alderdia. Kristalinitate-maila dena den %90 baino altuagoa da kasu guztietan.
Eredu honen aurrean izan da eztabaida ugari, batez ere katea nola
sartzen den berriz alderdi kristalinoan eraren gainean. Keller-ek eta
bestek kateak erregularki sartzen direla alderdi kristalinoan uste dute,
41.5(a) irudian ikus daitekeen eran. Flory-k eta honen jarraitzaileek,
ostera, alderdi amorfoek egon behar dutela eta kateak berriz alderdi kristalinoan sartu aurretik guztiz hedatuta ez dauden katen zatiak daudela
mantentzen dute, 41.5(b) irudian adierazten den moduan. Seguruena
noski ez bata ez bestea ez dela gertatzen onartzea da, tartekoren bat
baizik, 41.5 (c) irudian bezala.

488

\ t• (-) nn n
\\ --)
\ ,Th n ,,-,,n,
\n---1:-N- r"---'1\
1
..\

J.---G(a)

(b)

41.5 Irudia
Keller-ek eta Flory-k proposatutako
katea tolestuaren eredua.

42. GAIA
KRISTAL POLIMERIKOAK (II)

42.1. Monokristalaren periodoa: datu esperimentalak
42.2. Adierazpen termodinamikoak eta kristalen hazte-zinetikak

42. KRISTAL POLIMERIKOAK (II)
42.1. MONOKRISTALAREN PERIODOA: DATU
ESPERIMENTALAK
Disoluzio diluituetatik abiatuz monokristalak lortu ahal izanak
kristal polimerikoen ezagueran aurrerakada handiak ekarri zituen.
Monokristal baten periodoa, 1, defmizioz fase kristalinoaren (ikus
41.4 irudia) lodiera da. Magnitude inportantea da oso, batez ere katea
tolestuaren ereduak sartzen duen eskeman kristal makromolekularraren eratze-prozesua azaltzeko. Periodoak, 1-k, bi bukleren artean
geratzen den katea hedatuaren luzera ematen du, besterik gabe.
Periodoa elektroi-milcroskopiaz neurtzen da esperimentalki. Elektroi-milcroskopioaren bidez lortutako "argazkiak" oinarri hartuz eta monokristalek ematen dituzten itzalen neurketarekin erraz kalkula daiteke
1-aren balioa.
Monokristal baten periodoa tenperaturaren funtzioan aztertzen denean ondorio hauetara iristen da:
a) Monokristalen periodoa kristaltze-tenperaturaren (Tc) funtzioa da. Zehatzago esanda monokristalaren periodoa sub-hoztearen alderantzizko proportzionala da, sub-hoztea fusio-tenperaturaren (T m) eta
kristaltze-tenperaturaren (Tc) arteko kendura izanik: 1 (Tm - Tc)-1
b) Monokristalak berre'gosi egiten direnean monokristalen periodoa aldatuz joan daiteke denbora pasatu ahala. Tc tenperaturan kristaldutako
materiala, Tc baino altuagoa baina Tm baino baxuagoa den Tt
tenperaturan jartzen bada periodoa handiagoa egiten da denbora pasatu ahala, eta handitze hori areagotu egiten da zenbat eta gertuago egon
Tt delakoa fusio-tenperaturatik. 42.1 irudian polietilenoaren emaitza
esperimentalak laburtzen dira berregoste-tenperatura ezberdinetan.
Berregoste-prozesuaren bidez 1-aren handitzea %100-koa izan
daiteke. Periodoaren haztea edo handitzea berregoste-teknikaren bidez
itzulezina da, hau da, berriz hozterakoan periodoa ez da txikiagoa
egiten.
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42.1 Irudia
Polietilenoaren periodoaren aldaketa
denborarekin berregoste-tenperaturaren
arabera.
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42.2. ADIERAZPEN TERMODINAMIKOAK ETA
KRISTALEN HAZTE-ZINETIKAK
Goragoko lerroetan laburtutako emaitza esperimentalak teorikoki
adierazteko unean datozen puntu hauek kontutan hartu beharrekoak dira:
a) Ondo frogatuta dago, antza, kristalak eratzerakoan kateak tolestu egiten direla bata bestearen gainean.
b) Bukleen arteko distantzia, 1, konstantea da.
c) Luzera hau kristaltze-tenperaturaren alderantzizko porportzionala da.
Eredu teorikoak bi motatakoak dira: Termodinamikoak edo orekazkoak eta zinetikoak. Lehenbizikoak tamaina finitoko kristalen egonkortasun-baldintzak aztertzen ditu eta horrela, nahiz eta kateak tolesteak,
1 luzera bat egin ondoren, entropia-gehikuntza bat ekarri ondorio gehikuntza hori konpentsatuta geratzen da honek suposatzen duen kristaltze-energiarelcin. Modu honetara 1 delakoa Tc-aren alderantzizko proportzionala dela onartuko duen eredu teoriko bat desarroila daiteke. Eskema
teorikoak, ordea, puntu ahula du: Eredua termodinamikoa denez sistema
itzulgarrientzat eman ohi diren baldintzak ezartzen dituela. Eta gauza esperimental ezaguna da: Kristalen lodiera hazi egiten da T c goraka joan
ahala, baina behin lortu ondoren lodiera ez da txikiagoa egiten birregoste-tenperatura baxuago batetan. Horregatik geure azterketa guztian analisi zinetikoa egingo dugu. Analisi honen arabera 1 periodoko monokristal baten eraketa ez da gertatzen termodinamikoki egonkorragoa delako edo bere Gibbs-en energia baxuagoa delako, kristaltze-abiadura
handiagoa delako baizik.
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Azter dezagun bada nola hasten den hazten kristal bat aldez aurretik eratutako icristalguneetatik abiatuz.
Desarrolaituko dugun eredu honetan kristala xafla infinitoa da eta
ertz-ertzean gertatzen da haztea. Ikus 42,2 irudia,

42.2 Irudia

Xafla hazten bada, bere ertzean polimero-katea berriak jarriaz
doazelako da eta hauspeatuz doan katearen luzera ere infinitoa dela onartuz ereduaren helburua periodoaren baliorik probableena kalkulatzea da.
Katea hauspeatu egiten den unerako bi efektu kontutan hartu behar dira. Kristalaren ertzean hauspeatzen den kateak Gibbs-en kristaltze-energia aske bat askatzen du, alde batetik. Bestetik, bere albo-hazlcundean xaflak geroago eta gainazal handiagoa edukiko du gainazaleko
energia askea handiagoa egiten delarik. Bata bestearen aurka doaz, zalantzarik gabe, eta biek baldintzatzen dute kristalaren periodoaren azken-balorea.
Kalkulua errazteagatik kristalaren haztea a ertzeko kuboalc jarriaz
gertatzen dela suposatuko dugu eta kubo bakoitza katearen zati bat besterik ez dela izango. Ikus dezagun bada zein den gainazalaren handitzea
horrelako kubo bat jartzerakoan. Zalantzarik gabe 4a2 izango da zeren 6
aurpegietatik bat lehen zegoen aurpegiaren kontra jartzen baita ( ez du
gainazal-aldaketarik suposatzen) eta beste batek, aipatutakoaren parekoak ez du gainazal-aldaketarik ekartzen. Bigarren kuboa jartzerakoan
gainazal-aldaketa hauxe izango da:
4a2 + 2a2
eta hcirrela aurrera 1 luzera beteko duten behar diren kuboak jarri arte.
Jarritako multzo hau prisma bat besterik ez da, oinarria a 2 duelarik eta
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altuera 1. Prismak dakarren gainazal-aldaketa bi oinarriek dakartena,
2a2, izango da gehi bi albo-aurpegiek dakartena, 2a1.
Baldin eta aa eta al oinarriaren eta albo-aurpegien gainazal-tentsioak edo, berdin dena, energia askea gainazal unitateko badira, lehenengo prismak emango duen energia askearen aldaketa hauxe izango da:
2a2aa + 2a1a1
Hazte-prozesua dela eta kristalaren periodoraino iristen garenean
katea tolestu egiten da eta zutabe berri bat hauspeatzen hasiko da. Buklean gertatuko den energia askearen gorakada 2a2aa izango da, bertan
bi oinarri, bukatzen ari den prismarena eta hasteko den prismarena, eratzen baitira. Bigarren zutabeak ez du gainazal-aldaketarik ekarriko oinarrietan izan ezik eta gertatuko den energia askearen aldaketa bi oinarriok
eragiten duten gainazal-aldaketagatik bakarrik izango da, hau da:
2a2aa
Kristaltze-prozesuari dagokion energia askearen balantzea bi
energia aske kontutan hartuz egingo da: Kristaltze-energia askea eta
gainazaleko energia askea. Ag c izanik kristaltze-energia askearen aldaketa bolumen unitateko lehen prisma jarritakoan hauxe izango da gertatutako energia askearen aldaketa:
AG = 2 ai a 1 + 2a2aa - a21 Agc

[42.1]

Beste prismen kasuan, berriz:
AG = 2a2aa - a21 Agc

[42.2]

Kristaltze-energia askea handiagoa denean gainazal-energia askea
baino, orduan eta ez bestela gertatuko da kristaltzea. Hau da, AG <0
denean edo, berdin dena:
1 2aa/Agc[42.3]
Kristaltzeak beraz, aurrera joko du hauspeatzen diren tarteen luzerak balio minimo batetatik aurrera duenean:
lmin = 2aa/Agc[42.4]
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lmin baino handiago diren 1-aren baloreentzat prisma berriak hauspeatzea errazten da [42.2] ekuaziotik atera daitekeen moduan; bigarren batugaia handiagoa egiten baita 1 handiagoa egin ahala. Baina tarte bakoitzean lehen prisma jartzea geroago eta zailagoa da, [42.1] ekuaziotik
atera daitekeen bezala, 1 handiagoa egin ahala. Beraz,l-aren balio optimoa dagoela onartu behar bi prozesuen abiadurak egokiak izango
badira.
Abiadura maximoa, frogatu egin daiteke hau, l-aren balio hauentzat gertatzen da:
1 * =lmin + kT/acs i

[42.5]

1* azkenean eratuko den kristalaren periodoa izanik. Ordezkatuz
lmin (42.4) ekuazioan emandakoarekin:
1* = 26a/Age + kT/a ai[42.6]
Agc kristaltze-energia askea da Tc tenperaturan. Energia askea denez:
Age = Ah - TcAs

[42.7]

Ah eta As kristaltze-entalpia eta entropia izanik.
Kristaltze-tenperatura benetazko fusio-tenperaturarekin bat baletor orduan oreka termodinamikoa edukiko genuke eta Ag c=0 izango
litza- teke:
0 = Ah - TmoAs

[42.8]

Tm° benetazko fusio-tenperatura izanik eta Ah eta As Tc tenperaturatik Tm ° tenperaturara ez direla aldatu onartuz. [42.8] eta [42.7]
ekuazioetatik:

Agc = (Ah/Tmo)(Tmo - Tc)

[42.9]

Ordezkatuz [42.6] ekuazioan:
1* = kTc/a 61 + 26 aTmo/Ah(Tmo - Tc)

[42.10]

Horra bada [42.10] ekuazioan 1 *-aren aldaketa sub-hoztearekin
(Tmo - T.
c)• 1* neurtuz sub-hozte diferenteetan [42.10] ekuazioko zenbait
parametro kalkulatu ahal izango dira. Baina horretarako gehiago sakondu beharko da polimeroen fusioa eta kristaltzea, [42.10] ekuazioan parte
hartzen duten magnitudeak ondo bereizi ahal izan ditzagun.

43. GAIA
KRISTAL POLIMERIKOAK (III)

43.1. Funditutik abiatuz kristaltzea: esferulitak,
behaketa esperimentala
43.2. Eratze-mekanismoa
43.3. Esferuliten haztea: behaketa eta emaitza
esperimentalak
43.4. Kristaltze-abiaduraren behaketa esperimentala

43. KRISTAL POLIMEROAK (III)
43.1. FUNDITUTIK ABIATUZ KRISTALTZEA: ESFERULITAK, BEHAKETA ESPERIMENTALA
Lehenago esan den bezala, Keller-ek 1957.ean monokristalak
lortzeko asmatu zuen bidea urrats inportantea izan zen kristal polimerikoen haztea hobeto ezagutzeko. Hala ere, 20 urte lehenago zenbait ikertzailek aztertua• zituzten polimero fundituak, T c < Tm tenperaturan
jartzerakoan sortzen ziren egitura kristalinoak. Kasu honetan lortutako
egiturarik normalenak esferulitak ziren. IzenalC berak dioenez esferulitak ingurune funditu desordenatu batetan murgildurik ageri diren egitura borobilak edo borobil antzekoak dira. Esferulitok erraz haztaraz daitezke laborategian eta ondoren ikusi. Transmisiozko mikroskopioz eta
handipen gutxirekin (x32), sistema argi-polarizatzaile eta analisatzaile
batez erraz ikus daiteke polimero funditua Tc tenperaturan jartzen
denean, Malta gurutzeak deritzen egitura borobilak agertzen direla.
Malta gurutzeok argi polarizatuak hazten ari den kristalarekin duen
elkarrekintzaren ondorio dira. 43.1 irudian esferulita isolatu baten
argazkia ikus daiteke.

43.1 Irudia
Argi polarizatua darabilen mikroskopioaz
behatutako esferulitak.
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Esferulitak, dena den, lehen kristaltze-faseetan bakarrik dira simetria borobilekoak. Denbora unitateko sortzen den esferulita-kopurua
baldintzatzen duena kristaltze-tenperatura denez, horren arabera gerta
daiteke esferulitek batak besteekin talka egitea eta ondorioz elkarrekin
nahastu eta hasierako itxura aldatzea.
Katea tolestua ereduaren sortzearekin eta, batez ere, elelctroi-mikroskopioaren asmatzearekin esferulitak erradialki orientatzen diren
kristalak besterik ez direla ikusi ahal izan da, kristal bakoitza erradioaren
elkartzut diren kristal tolestu batez osatua dagoelarik, 43.2 irudian ikus
daitekeen moduan.

43.2 Irudia
Kristal tolestatuak esferulita baten barruan.

43.2. ERATZE-MEKANISMOA
Polimero funditua hozten denean lehenbizi eratzen den egitura
bapatean erradial motako egiturak emango dituen kristaltxoa da, 43.3
irudian ikusten denaren antzerakoa.
Esferulita osotzen duten haritxoak katea tolestuak dira haritxoaren direkzioaren elkartzut. Zenbait polimerotan, polietilenotan adibidez,
haritxoek mugimendu helikoidala egiten dute esferulitaren erradioan
zehar.
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(d)
(e)

(b)

(c)

43.3 Irudia
Esferulita baten eratzea kristaltxo batetatik abiatuz.
43.3. ESFERULITEN HAZTEA: BEHAKETA ETA
EMAITZA ESPERIMENTALAK
Argi polarizatua darabilen mikroskopioa nahikoa da, esan dugun
bezala, esferuliten hazteari jarraitzeko. Honelako mikroskopioek gainera
argazkiak ateratzekoak dituzte eta esferuliten argazkiak atera daitezke,
beraz, denbora pasatu ahala. Negatiboaren bidez, behin errebelatu ondoren, kristalen haztea pasatutako denboraren zuzenki proportzionala
dela ikus daiteke, 43.4 irudian adieraz daitekeen moduan. Irudian esferuliten erradioaren haztea ikus daiteke denborarekin. Haztea elektroi-mikroskopioaz ere beha daiteke.
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43.4 Irudia
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Hazte erradialaren abiadura, G, r-aren (erradioa) eta t-aren (denbora) arteko proportzionaltasun-konstante moduan definituta:
r = G.t

[43.1]

kristaltze-tenperatura ezberdinetan neurtzen bada, jeneralean maximo bat
ikusten 43.5 irudian polietilentereftalatoarentzat beha daitekeen bezala.
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43.5 Irudia
Hazte erradialaren abiadura kristaltze-tenperaturaren
funtzioan polietilentereftalatoarentzat.
43.4. KRISTALTZE-ABIADURAREN BEHAKETA
ESPERIMENTALA
Aipatutakoez gain beste magnitude interesgarri bat kristaltzeabiadura osoa da, hots, material kristalduaren sortze-abiadura. Esperimentalki segitzeko kristaltze- abiadura hau DSC-a (D ifferential
Scanning Calorimeter) erabil daiteke edo dilatometria.
Dilatometriaz, hutsik dagoen dilatometroan polimero-kantitate bat
jarri ondoren eta bulboa sutan berotuz itxi ondoren hutsunea egiten da
10-3/104 mm Hg presioraino. Polimeroa ondo-ondo gasgabetzeko fusio-tenperaturatik gora berotu eta gero N2 likidotan hozten da bapatean.
Gasgabetze-prozesuaren ondoren dilatometroa merkurioz betetzen da.
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43.6 Irudia
,r

Polimero A

HUTSIK

BETEA

Polimeroan inongo orden aztarrenik gera ez dadin eta Icristaltze-gunerik txikiena ere izan ez dadin polimeroa fusio-tenperatura baino
altuagoa dagoen tenperaturan mantentzen da behar den beste denbora.
Tratamendu honi materialaren historia termikoa deuseztea esaten zaio, ulertuz honekin aldez aurretik izan zitzakeen kristal-egitura
guztien desagertzea edo desegitea.
Tratamendu honen ondoren dilatometroa fusio-bainutik ateratzen
da eta kristaltze-bainuan, T c tenperaturan, sartu. Materiala kristaltzen
hasten denean dentsitatea handiagoa egiten da, bolumen txikiagoa hartzen du eta merkurioaren maila jaitsi egiten da poliki-poliki. Beherakada
hau, txikia oso, katetometro deritzon instrumentu optiko baten bidez
segitzen da. Tresna honen bidez milimetro-zentesimako aldaketak ikus
daitezke. Ikus 43.7 irudian kristaltze-tenperatura ezberdinetan
M w = 20000 pisu molekularreko poli(etilen oxido)-arentzat behatu
diren bolumen-aldaketak.
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20

o

10

10 )
denbora (min)

43.7 Irudia
Dilatometroan beha daitezkeen altuera-aldaketak PEO
lagin batentzat (Mw = 20000) kristaltze-tenperatura
ezberdinetan.
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ho innik merkurioaren altuera dilatometroan oreka T e tenperaturan lortu ondoren eta h. azkenean dilatometroa egonkortzen den altuera, hau da, ja polimeroak ez duenean kristaltzeko ahalmenik, ho -

ho<,

kristaltzeko gai den bolumenaren edo masaren zuzenki proportzionala
izango da, kontutan izanik, noski, %100-ko kristalketa ez dela inoiz
izango. (ho - h t) t denboran kristaldu duen polimeroaren masaren
proportzionala izanik, kendura hau : ho - h. -(ho - h t) = ht - h. t denborarako kristaldu ez duen, baina oraindik orain kristalduko duen,
masaren proportzionala izango da. Kantitate hauetan ez da kontutan hartzen, noski, kristaldu gabe geratzen den masa.
Beraz, t unean kristaldu gabe baina kristalduko duen polimero-pisuaren frakzioa zera izango da:
wL h t hoe

[43.2]

–
w o h -0o h

Kristaltze-zinetikaren jarraiketa 38 ikasgaian deskribatuta dugun
kalorimetria diferentzialaz ere egin daiteke. Horretarako kalorimetroan
bi kapsula daude, bata erreferentziazko da eta bestean polimero erdilcristalinoa jarriko da; hau, polimeroa alegia, tenperatura altuan jartzen da,
aurreko metodoan bezala, historia termikoa ezabatzeko eta ondoren
bapatean hozten da Tc tenperaturaraino.
Baldintza horietan eta polimeroak kristaltzen ez duen bitartean ez
dago bero gehiago bidali beharrik polimeroari erreferentziazko kapsulari
baino, baina kristaltzen hasitakoan, prozesua exotermikoa baita, polimeroaren gelatxoa berotu egiten da eta beste gelatxoak baino bero gutxiago
behar du Tc tenperatura mantentzeko. Hori dela eta 43.8 irudiko bezalako kristaltze-termograma edukiko dugu.

43.8 Irudia

t=0t

denbora
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t denborarako lagin kristalduak behar izan duen beroa 43.7 irudiko makurraren azpian dagoen arearen zuzenki proportzionala izango da. Area
osoa Tc tenperaturan kristal dezakeen masaren proportzionala izango
da. Ez da, esan dugu lehen ere hau, polimero-masa guztia esaten ari garena kristalduko denarena baizik.
Kasu honetan bada:
w Lws
–1
wo
wo

1

makurraren azpiko area t unean
makurraren azpiko area osoa

[43.3]

Denbora ezberdinetan neurtutako areetatik abiatuz, 43.7 irudiko
bezalako makurrak egin daitezke.
Datu esperimental hauei ematen zaizkien adierazpenak eta hauen
erabilpena kristaltze-zinetikak karakterizatzen dituzten magnitudeak lortzeko hurrengo ikasgaian ikusiko ditugu.

44. GAIA
KRISTALTZE-ZINETIKAREN
TEORIAK

44.1. Avrami-ren ekuazioa
44.2. Keith eta Padden-en ereduak

44. KRISTALTZE-ZINETIKAREN
TEORIAK
Orain arte kristaltzeari buruzko zenbait emaitza esperimental bildu
edo jaso besterik ez dugu egin. Honela, monokristalak nola lortu disoluziotik abiatuz ikusi da, edo esferuliten eratzea.behatu dugu funditutik abiatuz. Esferulitok, ikusi dugunez, monokristalez (katea tolestua,
etab.) osotutako krital-multzoak (lamelak) dira. Esferulitak hazi egiten
dira eta erradioak balio maximo bat hartzen duela ikusi ahal izan da
tenperatura konkretu batetan, esferuliten haztea kristaltze-tenperaturaren
funtzioan egin denean. Kristaltze-prozesuak T c tenperaturan 43.6 irudian ikusten den bezalako makurrak ematen ditu. Emaitza esperimental
hauek denak kristaltze-zinetikak adierazteko erabili eta erabiltzen diren
teorien oinarri dira.
Teorietan lehena kronologikoki Avrami-rena da (1940) eta
hasiera batetan korrosio-nuldeoen haztea adierazteko desarroilatu zen
teoriaren hedapena besterik ez da, hedatuz, noski, metalak ez diren, polimeroalc adibidez, beste materialen kristaltze-prozesuak adierazteko.
Bigarren teoria Keith-ek eta Padden -ek (1964) desarroilatu zuten eta
eredu egokia da esferuliten hazteari idea kualitatiboa emateko. Teoria
berriena Hoffman-ek eta laguntzaileek asmatu zuten 1979.ean eta nukleatze-zinetilcaren teoria bat desarroilatuz nola eratzen den kristala, funditutik abiatuz, adierazten dute. Gaur egun ere hauxe da desarroilatzen
ari den teoria.
44.1. AVRAMI-REN EKUAZIOA
Korrosioguneen eraketa-prozesuan esferen eta zirkuloen hazteaz
Avrami-k egindako lehen plateamenduak Evans-ek laburtu zituen
1949.ean eta Meares-ek (1965) eta Hay-k (1971) erabili polimeroen
kristaltze-prozesuak adierazteko.
Zinetikaren ikuspuntutik kristaltze-prozesuan honelako puntu
hauek dira kontutan hartzekoak:
a) Nukleatzea

Zori-zorian gerta daiteke prozesu hau, polimeroa Tc < Tm
tenperaturan jartzen denean eta likido fundituan nukleoak inongo ordenarik gabe eratzen direnean. Zori-zorizko prozesu hau, ordea, ez da bat
ere normala. Gehienetan nukleatzea denboraren menpeko prozesua izango da eta orduan:
[44.1]
n = N.t
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n nukleo-kopurua izanik bolumen unitaieko t unean eta N niii
.cleatze-abiadura edo nukleatze-konstantea bolumen unitateko.
Hortik aurrera nukleoak hazten hasiko dira edo mono- edo diedo tridimentsionalki, azkenean bolumen handiaren eraginez elkar ikutu
edo hazteko elkarri traba egiten hasi arte.
Gu gehienetan kristalen kopurua aski txikia denean geratuko gara
eta une horretan egin ikerketa, ez baita orduan, eta hau inportantea da
oso teoriaren desarroilorako, hazten ari diren nukleoen artean txokerik
eta elkarrenganako hazteko inongo trabarik.
b) Haztea
To kristaltze-tenperaturan nukleoak elkartu egiten dira esferulitak
emanaz eta hauen erradioa hazi egiten da denbora pasatu ahala ekuazio
honen arabera:
r = G.t

[44.2]

G hazte-abiadura edo hazte-konstantea izanik. Esferulitak hazten ari
diren bitartean material solidatuaren dentsitatea ps dela onartuko dugu
eta handiagoa, logikoa da hau, kristaldu gabeko materialarena baino,
pL, baino. Aldaketa hau da, jakina, dilatometroan behatzen den altuera-aldalceta.
Eman dezagun kristal daitekeen polimeroaren masa wo dela.
Berriz errepikatuko dugu: w o ez da polimeroaren masa osoa, kristal
daitekeena baizik, ez baita kristaltze-prozesua bukatutakoan %100-ko
kristalketarik lortzen.
Nukleoak etengabe sortzen ari direla eman dezagun eta x unean
gaudela onar. dx ondorengo unetxoan eratuko den nukleo-kopurua
hauxe izango da:
Nwo.dx/pL
Espresio honek ematen diguna eratu den nuldeo-kopurua izanik,
une horretan kristaldutako polimeroaren masa hauxe izango da:
dw, = w°N dx 4 n G3 (t - x)3 ps

[44.3]

PL

(4/3)7cG3 (t-x)3 nukleo batek dx unetxoan jasan duen bolumen- aldaketa
izanik, G(t-x) erradioaren aldaketa baita eta ps kristaldutako solidoaren
dentsitatea.
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t denboraldian eratu diren esferuliten masa osoa horren integrala
izango da:
t

f 4 n N G 3 wo p s (t-x)3 dx
[44.4]

ws =
3 PL

0

edo
WS

7C

3
4
NG pst
[44.5]

wo

3 PL

Kristaldu gabeko likido-zatikia, beraz:
WL
—=1

7C

NG 3 pst4
[44.6]

3 PL
[44.5] eta [44.6] ekuazioen arabera kristaldu duen pisu-zatikia
esferuliten artean txokerik ez dagoenean, noski, t4 delakoaren proportzionala izango da. t-aren berretzaileak bi osagai ditu, bata (3 balioa)
esferulita hiru dimentsiotan hazten dela esaten diguna (ikus 44.3 ekuazioa) eta bestea (lbalioa) nukleatze-prozesuaren denborarekiko dependentzia ematen diguna (gogora: Nwo•chk)•

Kristaltzea aurrera badoa esferulitak txoke egiten hasiko dira eta
orduan hauxe froga daiteke:
w ilwo = exp (-z.t4)

[44.7]

z = nNG3p s/3pL izanik

[44.8]

Berriz ere, lehen bezala, 4 berretzailea dugu, sortua gorago bezala hazte tridimentsionaletik eta denborarekiko dependentziatik. Beraz,
hazteak beti tridimentsionala izan beharrik ez duenez eta zorizko haztea
ere izan daitekeenez [44.7] hobe da ekuazioa honelaxe idaztea:
WL/WO = exp (-z.tn)

[44.9]

n Avrami-ren berretzailea deritzana da eta balio ezberdinak hartzen ditu:
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_il___
4=3+1
3=3+0
3=2+1

Hazte esferikoa eta denborarekiko nukleatzea.
Hazte esferikoa eta zorizko nukleatzea.
Hazte bidimentsionala eta denborarekiko nukleatzea

n esperimentalki lortzeko [44.9] ekuazioan bi aldiz logaritmo nepertarralc hartuz egin daiteke:
ln [- ln (wilwo)] = ln z + n.ln t

[44.10]

Hemen wilwo datu dilatometrikoetatik lortuko dira. 44.1 irudian
ikus daitezke tenperatura ezberdinetan lor daitezkeen zuzenak.

0-10

0•0

44.1 Irudia
098

Bai z-ak bai n-ak kristaltze-mekanismoa nolakoa izan daitekeen
esaten digu. Ikus 44.1 taulan bibliografian eman ohi diren n-aren zenbait balio polimero ezberdinentzat. Zenbaki osoek, esan beharra dago,
mekanismo-mota bakarra gertatzen dela adieraziko ligukete. Bestalde,
ekuazioek ez dute balio kristalinitate-maila handiak ditugunean. Polimero jakin batentzat n txikiagoa egin ohi da,dakigunez, kristaltzea aurrera
doan neurrian.
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44,1 TAULA
Avrami indizeen baloreak

Polimeroa

PE
PEO
PP
PDT
P(i-PS)

n-aren balioak
2,6-4,0
2,0-4,0
2,8-4,1
2,7-4,0
2,0-4,0

44.2. KEITH ETA PADDEN-EN EREDUAK
Avrami-ren ekuazioak kristaltze osoaren zinetikaz emaitza onak
ematen baditu ere, ez digu ideiarik ematen eremu kristalinoen egitura
molekularraz edo esferuliten egituraz edo beste zenbaitez horiekin
erlazionatuak.
Esferulitak, dakigunez, kanpokaldera eta erradialki hazten diren
lamela-multzoak dira. Kateak banan-banan begiraturik toleztuz doaz esferaren gainazalarekilco tanjentzialki jarriaz. Esferuliten hazte-abiadura
erradiala, normalean, beste esferulita batekin txoke egin arte behintzat,
konstantea da. Gainera esferulitak hazten doazen neurrian bere barruan
dauden lamelak elkarrekin lotzen direlarik egitura adarkatuak ematen dituzte, barruan ezpurutasunak eta alderdi amorfoak harrapatuz.
Esferuliten haztea azaltzeko asmatu zen lehen teoria kualitatiboa
Keith-ek eta Padden-ek desarroilatu zuten. Hauen ideen arabera hona
hemen prozesuan zehar inportantzia gehien duen parametroa:
8 = D/G

[44.11]

D edozein ezpurutasunen difusio-koefizientea izanik materiala
oraindik ere fundituta dagoela, eta G esferuliten hazte-abiadura. S parametroak, luzera-unitateak dituelarik, lamelen albo-dimentsioak ematen
ditu. Beraz, 8 esferuliten barne-egituraren neurria izango da edo, nahi
bada, esferulitaren akats-mailaren neurria. Zenbat eta handiagoa izan
hazte-abiadura (G) edo txikiagoa ezpurutasunen difusio-ahalmena (D)
hainbat eta errazago harrapatuko dituzte lamelen arteko loturek ezpurutasunak beren barruan, eta handiagoa izango da esferulitaren ez-perfektutasuna.
Tenperaturak esferulitaren ez-perfektutasunean duen eragina ikusi nahi bada [44.11] ekuazioa deribatu besterik ez dugu:
(1/8)(d8/dT) = (1/D)(dD/dT) - (1/G)(dG/dT)

[44.12]

514

dD/dT deribatuak balio positiboa du beti liskatasuna txikiagoa
egiten baita, difusioa erraztuz, tenperatura igotzerakoan. Baina dG/dT
positiboa edo negatiboa izan daiteke; beraz 8, esferuliten ez-perfektutasuna dG/dt delakoaren menpe dago. Eskuin aldeko atala positiboa
bada, adibidez, esferulita ez-perfektuagoa izango da T igotzerakoan.
Hazte-abiadura, G, honelaxe deskriba daiteke:
G

=. Go eAE/RT .e -AG* /RT

[44.13]

AG* neurri kritikoko nukleo baten eratze-energia askea izanik eta
AE fundituan dagoen katea batek kristaltze-gainazalera hurbiltzeko
gainditu ditu behar duen aktibatze-energia askea.
Ekuazio honekin G-ak tenperaturarekin duen aldaketa adieraz
daiteke, aurreko ikasgaian G-aren irudikapenean tenperaturaren aurrean
ikusi dugun antzera, G-ak maximo bat duela ikusi dugunean. [44.12]
ekuazioan bi biderkariak bata bestearen kontra doaz eta, honela, T igotzeralcoan erraztu egiten da molekulen garraiatzea gainazal aldera eta nekeztu esferuliten eratzea. Beste modu batera, tenperatura baxuetan difusioak kontrolatzen du abiadura eta tenperatura altuetan nukleatzea da
kontrolatzailea. Bi hauen artean hazte-abiadura maximo batetatik pasatzen da.

45. GAIA
POLIMERO KRISTALINOEN FUSIOA
(I)

45.1. Fusio-tenperaturaren eta beroaren determinazio
esperimentalak
452. Polimeroa funditzerakoan oreka termodinamikozko baldintzak lortzeko zailtasunez
45.3. TMneurtzeko estrapolazio-metodoak
45.4. Kristaltze-prozesuan eragina duten faktoreak

45. POLIMERO KRISTALINOEN
FUSIOA (I)
Beste edozein egitura kristalino ordenatu bezala polimero erdikristalinoak funditu egiten dira tenperatura igotzerakoan. Bi magnitude
daude, substantzia kristalino guztietan bezala, aipatutako trantsizio horrekin lotuak: Fusio-puntua edo fusio-tenperatura eta fusio-bero sorra.
Datozen lerroetan magnitude horiek ebaluatzeko erabil daitezkeen teknika esperimentalak ikusiko ditugu eta, era berean, polimeroetan fusioak
dituen berezitasunak ikusten ahaleginak egingo ditugu.
45.1. FUSIO-TENPERATURAREN ETA BEROAREN
DETERMINAZIO ESPERIMENTALAK
Azkenengo ikasgaietan sarri aipatu dugun kalorimetro diferentziala teknikarik egokienetarikoa da bai fusio-tenperatura lortzeko, bai
materialak funditzerakoan absorbatzen duen beroa neurtzeko.
Material kristalino baten termogramak fusio-alderdiaren inguruan
45.1 irudian ikus daitekeen bezalako diagrama ematen du.

13I•C
T

Irudia
Material kristalino baten termograma
fusio-alderdiaren inguruan.

45.1

Prozesua gerta dadin, hau da, materiala fundi dadin bero osagarri
bat beharko da. DSC-aren oinarria gogoratzen badugu, bai laginaren
gelatxoa bai erreferentziazko gelatxoa tenperatura berean manten daitezen kalorimetroak funditzen ari den laginaren gelatxora materialak fun-
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ditzeko behar duen beste horrenbeste bero bidali beharko du. Hau tontor batez adierazten da termograman. Tontorraren maximoa materialaren
kristaltxo gehienak funditu egiten diren tenperaturari dagokio. Tontorraren area, makurraren eta oinarri-marraren arteko area, alegia, prozesuan
absorbatutako beroaren proportzionala izango da.
Metala edo guztiz kristalinoa den substantzia organiko edo ez-organiko bat funditzen denean tontorrak erabat estuak dira eta duten zabaltasuna tenperaturaren igotze-abiaduragatik da bakar-bakarrik. Polimero erdikristalinoen kasuan, ordea, kristal-mota asko dago, perfektuak eta ez hain perfektuak direnak, eta horregatik sortzen diren tontorrak ere zabalagoak dira, eta kristal gehienak funditzen diren tenperatura maximoarena izango da.
Tontormren area kaloriatan eman daiteke baldin eta aldez aurretik
eta baldintza berdinetan kalibratu egin bada, bero sorra (cal/g-tan) ezaguna den substantzia pururen batekin. Kalibratua egiteko patroi erabiliko dugun substantziaren kantitate jakin bat gelatxoan jarri ondoren ematen duen tontorraren area neurtuko dugu. Bero sorra ezaguna denez
mm2 edo cm2 bakoitzari dagokion kaloria-kopurua kalkula dezakegu eta

erabil ezezaguna dugun laginaren bero sorra neurtzeko. Nola gelatxoan
jartzen dugun laginaren pisua beti ezaguna den (edo pisa daitekeen) beti
kalkulatu ahal izango dugu aztergai daukagun laginaren fusio-beroa
caloria/g-tan.

Jadanik deskribatuak ditugun dilatometroa edo eta argi polarizatua darabilen mikroskopioa ere erabil daitezke fusio-tenperaturak neurtzeko, baina ez, ordea, fusio-beroak jakiteko. Hemen ere fusioa tenperatura-tarte batetan gertatzen da 45.2 irudian polietilenozko lagin batentzat dilatometriaz ikus daitekeen bezala.

45.2 Irudia

T°C
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Dena dela, eta hau inportantea da oso, polimero baten fusio-pro-

zesua, behin baino gehiagotan esperimentalki ikusi izan den bezala, ez
da oreka termodinamikozko prozesua eta horregatik, behin termograma
lortu ondoren, kontuz ibili beharra dago orekazko fusio-tenperaturaren
balioak (Tm0) eman nahi badira eta, noski, orekazko fusio-bero sorra
(AHm0) lortu nahi bada.
45.2. POLIMEROA FUNDITZERAKOAN OREKA
TERMODINAMIKOZKO BALDINTZAK
LORTZEKO ZAILTASUNEZ
Funditutik abiatuz lortutako polimero kristalduetan kristal-mota
asko lor daiteke perfektutasunaren aldetik. Hain da horrela zeren kristaltzea burutu den tenperaturatik oso gradu gutxi gora igotzea nahikoa baita zenbait kristal funditzen has daitezen, dentsitatearen neurrietatik edo
X izpien bidez ikusi ahal izan den bezala.
Kristal ez-perfektuak, baldintza konkretuetan eratuak, erraz fundi
daitezke eta tenperatura-aldaketarik txikiena nahikoa da fundi daitezen,
baina, era berean, alderdi amorfoak ere gauza izan daitezke berriz tenperatura gradu batzu igo ondoren kristaltzeko. Honelako efektuak hobeto
uler daitezke, dena den, materialaren birregoste-prozesua ikertuz.
110°C-tan kristaldutako polietilenoa bapatean tenperatura altuagoetan jartzen denean gertatzen diren prozesuak argi eta garbi ikus daitezke 45.3 irudia aztertuz. Bertan (Vlikidoa V) kendura, Vlikidoa
polimero guztiz fundituaren bolumena izanik eta V neurtzen ari garen
bolumena delarik, nola aldatzen den denborarekin ikus daiteke. Y
ardatza, esan beharra dago, alderantziz hartuta dago eta (V iikidoa - V)
zenbat eta handiagoa izan beherago gaude ardatzean.

45.3 Irudia
(Vlikidoa

kenduraren aldaketa denboraren logaritmoarekin.
6

SO1

0-4

100

de,nbora (orduak)
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Berregoste-tenperatura altua bada (135 edo 133°C), irudian ikus
daitekeen moduan, 110°C-tan kristaldutako materiala bapatean funditzen da [(Viikidoa - V) ia-ia hutsa egiten baita]. Baina denbora luzetan,
Tmo tenperaturatik behera gaudenez oraindik ere, polimeroak berriz ere
kristal dezake [(V iiiddoa - V) positiboa egiten
135°C-ko kasuan
ez da ikusten baina bai 133°C-ko kasuan eta beherakoetan.
115°C-tan egindako esperientzian ondo ikusten da oso gutxi
direla 110°C-tan eratutako kristalak 115°C-tan funditzen direnak, baina
hemen ere (Vlikidoa - V) handiagoa egin daiteke denbora baten ondoren,
materiala hasierakoa baino kristalinoagoa egiten dela adieraziz. Edozein
tenperaturatan, bada, denbora nahikoa luzea bada materiala beti egin
daiteke hasierako kristaltze-tenperaturan lortutakoa baino kristalinoagoa.
Birregoste-prozesuan ateratako ondorioak ondo erabil daitezke,
ekortze kalorimetriko batetan fusio-tenperaturatik behera laginen konportamoldea ulertzeko eta kristalen loditzea deritzon prozesua aditzeko. Oso ez-perfektuak diren kristalei oso ekortze geldoa egiten bazaie tenperatura jakin batetan kristalik ez-perfektuenak fundituko dira,
baina nola tenperatura igotzen ari garen eta oso astiro, gerta daitekeena
da alderdi funditu horiek berriz ere kristaltzea beste kristalen gainean,
berregoste-prozesuan gertatzen denaren antzera, kristal perfektuagoak
lortuz, ezberdinak, noski, Tc tenperaturan lortutakoetatik.
Ekortze-abiadurak, bada, eragin handia du T M-az eta AHm-az
egiten diren behaketetan. Goragoko lerroetan esandakoez aparte abiadura handiz egindako ekortzeek ere badituzte arazoak. Adibidez, aztertzen
ari garen laginean bero-difusioagatik tenperaturak erraz eraman dezake
atzerapenen bat edo histeresi antzerakoren bat kalorimetroaren tenperaturarekin konparatuz. Gainberotze esaten zaion efektu horrengatik
abiadura handiz egindako ekortzeek fusio-tenperatura altuagoalc emango dituzte abiadura txikiz lortutalcoek baino.
Zein izango dira, bada, ikusia ikusirik, baldintzarik egokienak
TM-a neurtzeko? Flory-ren eta Mandelkern-en lan luzeek bi gauza
adierazten dituzte puntu honetan. Lehendabizi: Materialak kristaltzen
duen tenperatura zenbat eta altuagoa izan hainbat eta gertuago egongo
gara oreka-baldintzetatik. Bigarrenik: Ekortze-abiadura txikietan, eta
zenbat eta txikiago hobe, gertuago egongo gara orduan ere orekatik.
Lehengoarekin kristalen loditzearen arazoa gaindituko genuke, oso
kristal perfek- tuak lortzen baitira hasiera-hasieratik. Bigarrenarekin,
berriz, gainbero- tzearen efektua galerazten da.
Kristaltzean, gainera, hau hartu beharreko beste prekauzio bat
izango litzateke, ez dira oso kristalinitate-maila handiak lortu behar, bestela txokeak gertatuko baitira hazten ari diren esferuliten artean, eta lortutako kristalak ez dira, ondorioz, nahi genukeen bezain perfektuak
izango.
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Gorago esandako baldintzak betetzeko behar diren abiadurak
1°/aste-ko edo txikiagoak direnez estrapolazio-metodoak erabiltzen dira
normalean Tmo oreka-baldintzetan lortzeko.

45.3. Tm° NEURTZEKO ESTRAPOLAZIO-METODOAK
Polimero baten orekazko fusio-tenperatura hauetariko metodo bat
erabiliz lor daiteke:

A.- Molekula txikietatik estrapolatuz
Oinarririk sendoenak dituen metodo honek orekan funditzen duten pisu molekular baxuko fusio-tenperaturak neurtu eta gero baliook
pisu molekular infinitora estrapolatzen ditu, suposatuz hauxe dela
polimeroaren fusio-tenperatura. Zoritxarrez bakarrik polietilenoaren
(--CH2-CH2--) edo poli(etilen oxido)-aren (--CH2-CH2-O--) kasuan
erabili ahal izan da metodo hau, beste polimero gehienentzat ez baitira
pisu molekular baxuko eredu-molekula egokiak aurkitu ahal izan, batez
ere bi arrazoirengatik, edo egituraz ezberdinak zirelako edo egituraz berdinak izanik ere oso molekula gutxi daudelako eskuratzeko modukoak.
45.1 taulan Cx1-12x+2 formula orokorrari erantzuten dioten konposatu
batzuren fusio-tenperaturak ematen dira polietilenoaren, estrapolazioz
lortua, balorearekin batera.
Beste zenbait oligomero ere ikertuak izan dira bibliografian,
baina ez dira polietilenoaren kasurako bezain ugariak. Honela bada,
Kovacs eta laguntzaileek, polietilenglikol oligomeroen balioetatik abiatuz, poli(etilen oxido)-aren orekazko fusio-tenperatura 71°C-koa dela
lortu dute.

B.- Kristal ez-perfektuen fusio-tenperaturak estrapolatuz
Fusioa deritzogun egoera-aldaketan oreka-baldintzak betetzen badira, fase solidoa eta likidoa orekan daude prozesua jazotzen den bitartean eta bai egoera solidoa bai likidoa beraien egoerarik egonkorrenean
daude. Energia minimoko egoera polimeroen kasuan kateak guztiz hedatuak daudenean gertatzen da. Nola polimero solido gehienetan katea
tolestuta egoten den, fase solidoa egoera metaegonkorrean egon ohi da
eta horregatik funditzen du orekazko fusio-tenperatura ez den tenperaturan: TM  Tmo.
Tmo-a, argudio honen arabera, kateak guztiz hedatuak edukiko
lituzkeen polimero hipotetiko baten fusio-tenperatura izango litzateke,
hau da, kristalen lodiera edo periodoa infinitoa edukiko lukeenarena.
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45.1 TAULA
x

Tm (esp.)

x

11
13
15
17
19
21
23
25
27

244.9
264.8
280.3
292.5
302.8
' 311.5

46

318.7

64

375.3

324.7
330.1

66

67

376.8
377.3

29

334.9

70

378.5

31 '
33
34
35
36
38
39
40
43
44

339.3
343.2
345.0
347.0
348.6
351.8
353.2
354.4
358.5
359.6

82
94
100.
120
140

383.5
387.0
388.4
392.2
394.2

eo

414.6

50

52
54
60
62

Tm (esp.)

361.2
365.3
367.2
368.2
372.4
373.7

Aurreko ikasgaietan kristaltzea adierazteko erabili den eredua gogoratuz, lcristaltzeareldn lotuta doan Gibbs-en energia askearen aldaketa
hauxe da:
OG = 2a2aa - a21.Age[45.11
a2 hauspeatutako kristaletan 1 luzera edo lodierako paralelepipedoaren area izanik. a a toleste-prozesuarekin zihoan gainazal-energia zen
eta Agc kristalizazio-energia. Kristalaren periodoa edo lodiera infinitoa
bada [45.1] ekuazioko lehen terminoa kendu egin daiteke bigarrenaren
aurrean.
Katea tolestuan kristaltzeari dagokion Gibbs-en energia bolumen
unitateko hauxe izango da:
20a/1- Agc[45.2]
Energia hau zero egingo da solido <->likido orekan. Baina
oreka hau Tmo tenperaturan gertatuko da kristala infinitoa denean, eta
T M tenperaturan katea tolestu finitoetan. Beraz Tmo tenperaturan:
- Agc = 0 = Ahm0 _ Tm0A sm0

[45.3]
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eta TM tenperaturan:
Age - 2aa/1 = 0 = Ahm o - TmAsm o - 2aa/1

[45.4]

Bai entalpia bai entropia konstante mantentzen direla onartuz:
TM = ( Ahmo - 2aa/1)/Asmo[45.5]

edo:
TM = Tmo (1 - 2aa/Ahm0 .1)

[45.6]

Matematikoki adierazi dugu, bada, galdera honen hasieran hitzez
esan duguna, hots, TM —> TM° dela 1 -->
denean.
Hori kontutan izanik, kristalak lor daitezke (ezberdinak, noski)
kristaltze-tenperatura ezberdinetan, 1 neurtuz X izpien bidez edo elektroi-mikroskopiaz eta ondoren TM neurtuz. Irudikatuz TM vs. 1/1 eta
estrapolatuz TM° lortuko dugu 1 = oo denean. 45.4 irudian horrelako
irudikapen bat ikus daiteke polietilenoarentzat.
500 250 167 125 1ooe luzera
140
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45.4 Irudia
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Argi dago, gainera, gauza bat: Honelako irudikapenetatik aphm°
lor daiteke. Hurrengo ikasgaian ikusiko dugun bezala beste esperientzien bidez Ahx,L° lortuz gero a, kalkulatu ahal izango da. Gogora,
bukatzeko, All/;'4° fusio-beroa dela bolumen unitateko.
C.- Kristaltze-tenperaturaren funtzioan lortutako fusio-tenperaturekin estrapolazioa (Hoffman-Weeks).
Kristaltze-zinetikaren teorian ikusten genuena gogoratuz, kristalaren periodoa (1) sub-hoztearen (Tmo - Tc) funtzioa zela, alegia, ordezkatuzl-aren balioa [45.6] ekuazioan zera dugu:
TM = [Tmo(2,(3 - 1) + Tc]/A3

[45.7]

[3 kristalaren bereizgarri bat izanik. Tm-a T c-aren aurrean irudikatuz [45.7] ekuazioak zuzen-multzo bat ematen du, p-aren balorearen
arabera baina denak puntu amankomun batekin:
Tm = Tc = Tmo
Kualitatiboki erraz esplika daitekeen beste puntu bat ere deslcribatzen du [45.7] ekuazioak: TM-arekin batera Tc ere aldatu egiten da,
baina oreka-egoera hipotetiko batetan fusioa eta kristalizazioa biak batera gertatzen dira, hau da, Tmo = Tc. Beraz, TmfFc zuzen esperimentalak
TM=Tc zuzenarekin ematen duen putituak Tm o emango du. Ikus 45.5
irudia.

45.5 Irudia

kristaltze-tenperatura,
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Metodo honek, berriz ere, gorago aipatutako kristalen sendotze eta gainberotzearen arazoak ditu. Lehenengoa gertatzen bada,
lortzen den fusio-tenperatura ez doa bat T c tenperaturan lortutako 1cristalekin. Bigarrena jazotzen bada, berriz, ikusten dugun fusio-tenperatura altuagoa izan daiteke polimroak funditzen duen fusio-tenperatura
baino. Efektu hauek polioxetanoaren T M esperimentalekin egindako
45.6 irudian ikus daitezke.
40

n
•

Te - 18
Tc - o

45.6 Irudia
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Tc = 18°C kristaltze-tenperatura altu samarra izanik TM-ak jasaten duen gorakada abiadura handietan gainberotzeari lepora dakioke.
Abiadura txikietan ez dirudi kristalen loditzerik gertatzen denik tenperatura horretan, baina bai, ordea, T c= 0°C denean, tenperatura horretan
oso kristal ez-perfektuak, 20 K/min-tik beherako abiaduratan perfekziona daitezkeenak, sortzen baitira, ondoren berriz funditzera pasatzeko.
Beraz, ez dago zalantzarik, Hoffman eta Weeks-en estrapolazioa egitea erabaki aurretik, errazte-abiaduraren eta kristaltze-tenperaturaren
eragina inertu beharko dira gainberotze eta kristalen loditzearen arazorik
ez dadin gerta nahi bada.
45.4. KRISTALTZE-PROZESUAN ERAGINA DUTEN
FAKTOREAK
A.- Katearen eraketa. Kateari begiratuz polietilenoak, adibidez, oso azkar kristaltzen duen bitartean, poli(etilen oxido)-ak oso astiro
kristaltzen du eta poliestirenoak ez du kristaltzen. Kasu hauetan, esan
dezagun, katearen mugikortasunak, loturen inguruan bira egiteko
ahalmenak alegia, du eragin handia eta baita kateen artean sor daitezkeen
Van de Waals-en indarrak ere, hauek enpaketatzea sortzen baitute.
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B.- Adarrak eta saretze-puntuak. Bai adarrak, luzeak edo
motzak izan, bai saretze-puntuak kateen artean ezpurutasunak dira eta
traba, zalantzarik gabe, materialaren ordenamenduan. Kristaiinitatea,
beraz, txikiagoa izango da.
C.- Tenperatura. Tenperaturaz hitzegiten dugunean sail honetan sub-hozte tenperaturaz ari gara eta ez besterik. Sub-hoztea oso ezberdina da polimero batetik bestera. Eta horrela kautxu naturalak kristal
dadin 30°C-ko sub-hoztea behar duen bitartean, polietilenoak 6° behar
ditu. Eta, oraindik gehiago, sub-hoztea 15°-koa izatea egiten badugu,
polietilenoaren kasuan, kristaltzea hain azkarra da ezin baitugu neurririk
ere egin, modu zehatz batez behintzat.

46. GAIA
POLIMERO KRISTALINOEN FUSIOA
(II)

46.1. Fusio-beroa nola lor
46.2. Diluitzaileekin egin den tratamendua polimero-nahasteei nola heda

46. POLIMERO KRISTALINOEN
FUSIOA (II)
46.1. FUSIO-BEROA NOLA LOR
Fusio-bero sorraren lorpenak ez ditu fusio-tenperaturarenak
zituen arazoak, ez eta gutxiagorik ere, orekan egon ala ez antzerakoa
baita, esperimentalki ikusi ahal izan den bezala: Ahm° delakoa Tm°
tenperaturan lortua izan edo Ahm delakoa T M tenperaturan lortua izan
oso-oso antzerakoak baitira.
Aurreko ikasgaian ikusi dugun bezala termograma batetako fusio-tontorraren area kristal polimerikoak funditzerakoan erabili egin
behar izan duen beroaren zuzenki proportzionala da. Lagin ezezagun
baten aurrean, ordea, eta hemen dago kakoa, batek ez daki zein den
kristalinitate-portzentaia eta, jeneralean, kalorimetroan jarritako polimeroaren masa ezaguna bada ere ez da jakiten zein polimero-kantitate den
funditzeko gai dena. Bestalde, % 100 kristalinoak diren polimeroak
prestatzea ezinezkoa denez fusio-beroaren neurri zuzena egitea badirudi
buruezina dela.
A.- Kristalinitate-portzentaiaren estrapolazioan oinarritutako metodoa.
Kristalinitatea, dakigunez, metodo absolutuak (X izpien difralczioa) edo metodo erlatiboak (dentsitatea) erabiliz lor daiteke. Beraz,
kristalinitate-portzentaia ezaguna bada polimero-lagin batentzat polimeroaren zein portzentaiak emango duen fusio-tontorra jakin daiteke eta,
gainera, fusio-bero sor ezaguneko patroi egokiak edukita tontorraren
area kalorietara pasa (edo cal/g-ko edo cal/cm3-ko dentsitatea ezaguna
bada edo cal/mol unitate errepikari-ko). Honelako ikerketetan, ordea, lagin bakarrarekin lan egin beharrean kristalinitate-portzentaia ezberdineko laginekin lan egitea hobe da eta estrapolatu %100-ko portzentaiara,
honela kristal puruen fusio-beroa lortzeko. Bi modu daude metodo honetan laginak gertatzeko: Laginak pisu molekular berdinekoak badira
kristalinitate ezberdinak lortzeko Tc ezberdinetan buru daiteke kristalizazioa, edo, bestela, pisu molekular eta banaketa ezberdineko polimeroak
izanik nahikoa da beti Tc berdina erabiltzea.
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B.- Eredu-konposatuen estrapolazioan oinarritutako metodoa
TM-arekin gertatzen den bezala, Ahm-a ere parafina linealen
karbono-atomoen kopuruarekin zuzenki proportzionala da. Beraz,
karbono- kopuru infinitoraino estrapolatzea nahikoa da polietilenoaren,
ari garen kasuan, fusio-beroa lortzeko. T ivrarekin esaten genuen bezala,
honelako ikerbideek eredu-konposatuak ditugunean bakarrik balio dute.
46.1 irudian orain arte emandako metodoen arteko adostasun ona ikus
daiteke, polimeroa polietilenoa denean.
70

fusio-beroa
(cal/g)

Cloo

46.1 Irudia

1.05

io

bolumen espezifikoa (cm3/g)

(1) zuzenaren kasuan estrapolazioa egiteko karbono-kopuru ezberdineko eredu-konposatuen dentsitateak irudikatu dira fusio-beroaren
(cal/g) aurrean. Bigarren zuzenean (2), berriz, pisu molekular eta banaketa ezberdineko laginen dentsitateak ditugu fusio-beroaren aurrean.
Hirugarren zuzenean (3), berriz ere, 41.000 pisu molekularra baina Te
ezberdinetan lortutako laginak (kristalinitate ezberdina) ditugu. Zuzen
guztiak denak puntu batetan, bolumen espezifikoak X izpien bidez lortutako kristalinitatearen aurrean irudikatuz ateratzen dena, elkartzen dira.
Lortutako bolumen espezifikoa 1,00 cm 3/g-koa da gutxi gora behera eta
fusio-beroa 70,5 cal/g-ko.
C.- Diluitzaileek fusio-puntuan duten eraginean oinarritutako metodoa.
Fenomeno esperimentala da, dakigunez: Polimero erdikristalino
bati edozein substantzia organiko edo, nahi bada, polimero amorfo bat
nahasten bazaio, edota polimeroa, bere egituran beste unitate monomeriko bat sartuz, zorizko kopolimero bihurtzen bada, materialaren fusio-tenperatura txikiagoa egiten da. Efektu honen tratamendu termodinamikoa disoluzio kontzentratuen Flory-Huggins-en teoria erabiliz buru
daiteke eta iritsi, era berean, polimero kristalino puruaren fusio-berora.
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Polimero kristalino bat, polimero bera dapen fase likido batekin
(polimeroa bera bakarrik egon daiteke fase horretan ala ez) orekan

dagoenean, errepikatzen den unitatearen potentzial kimikoa berdina
izango da fase bietan:
=

[46.1]

Berdintza hori tenperatura jakin batetan gertatuko denez tenperatura horri TM esango diogu, baina kontutan izanik bi esanahi dituela:
* Polimeroa purua bada fase likidoan, orduan:
g uL E gu0

[46.2]

i.tuo likido puruaren potentzial kimikoa izanik presio eta tenperatura berdinetan. Orduan Tm o tenperaturan gaudela esango dugu.
* Diluitzailea badago, ordea, orduan
< guo izango da eta fase biak
orekan egon daitezen behar-beharrezkoa da tenperatura ezberdinetan
egotea, hau da, TM < Tmo
TM tenperaturan gaudenean, bada, eta diluitzailea dagoenean:

edo berdin dena:
r-11

L_ R
r-11

0=u C_u
r-11

[46.3]

errepikatzen den unitate kristalduaren potentzial kimikoa TM tenperaturan ken unitatearen potentzial kimikoa likido egoeran
tenperatura berean izanik, hau da, potentzial kimikoaren aldaketa
polimeroak TM < Tm o tenperaturan kristaltzen duenean. Nahi izanez
gero:
guc - guo = -(Agu)fusioa = -(Ahu - Tm.Asu)
[46.4]
guC -1.1
u0

Benetazko fusio-orekan egonda, orduan:
(Ruc Rf)orekan = 0 =

Ahu - Tmo.Asu

[46.5]
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Ez Ah u ez As u , ez direla tenperatura-tarte horretan (TM/TM°)
aldatzen onartuz:

Tmo = Ah u/As u[46.6]
Eta, antzera, TM < Tmo tenperaturan:
- g uo = - Ah u (1 - T m/T m o)

[46.7]

[46.3] ekuazioko beste atala,g u - g u °, errepikatzen den unitatearen potentzial kimikoaren aldaketa da polimeroa diluitzailearekin egotetik polimero purura pasatzerakoan gertatzen den aldaketa, alegia.
Flory - Huggins - en teoria gogoratuz eta polimeroa 2 azpiindizeaz adierazten genuela kontutan hartuz:
g uL _

IIuo

O

[46.8]

1-2u

Flory - Huggins - en ekuazioa gehienetan disolbatzailearentzat,
eman badugu ere polimeroarentzat ere eman daiteke beste
ekuazio bat, alegia:
1.1 2 -11 2

0 = RT[1n02 + (x - 1)(1- 0 2)

+

x.x.(1- 4)2) 2 ]

[46.9]

Polimero-molekula bakoitzeko dagoen unitate-kopuruaz,
xV i /Vu , zatikatuz, V 1 disolbatzailearen bolumen molarra izanik eta Vu
unitate errepikariarena, hauxe lortzen dugu:
= RT(V u/V 1 )[ ln 02/x - (1-1/x)(1- ()2)

1-12u
112u°

+ x(1- 00 2 )2]

[46.10]

[46.8] ekuazioa gogoratuz eta [46.7] eta [46.9] berdinduz:
1/Tm-1/Tmo = (R/Ah u )(V u/V 1 )(0 1 -x0 12)

[46.11]

1/Tm-1/Tmo = (R/Ahu)(Vu/V1)[(1- f2) - x(1- 02)21

[46.12]

{ [1/(1- 02 )](1/Tm-1/Tmo))=(RV u/Ah uV i )[1 - x(1- 02)]

[46.13]

Diluitzaile bat eransteak dakarren fusio-tenperaturaren beherakada, ikusten denez, polimero kristalinoaren fusio-beroaren menpe dago,
kontzentrazioa zein den eta elkarrekintzen eta bolumen molarren arteko
erlazioaren menpe.
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Arazorik larriena TMeta TM° oreka-tenperaturak direla da eta
aurreko ikasgaian aipatutako estrapolazio-metodoak erabiliz lortu behar
direla, ahal den eta neurririk zorrotzenak hartuz, noski, ez kristalen
loditzea ez gainberotzea gerta -ez daitezen.
Tmo eta TM modu egoki batez lortu ondoren, [46.13] ekuazioaren bidez 46.2 irudiko bezalako irudikapenak egin daitezke ordenatutik
Ahu lortuz eta maldatik c edo, nahi bada, B=RTx/V i cal/cm3-tan.

0

20

46.2 Irudia
Zelulosa tributiratoa diluitzaile hauekin:
o hidrokinona monoetil
eterra.
• dimetil ftalatoa.
A etil lauratoa.

5

0

t5

2.0

(XiirM) X 103

X ardatzean x i/Tm jartzen da, x tenperaturaren alderantzizko
proportzionala delarik, parametro honi balio konstantea eman nahian
edo.
Maldatik lortutako Ah u unitate monomerikoaren pisu molekularraz biderkatuz gero %100 kristalinitatea duen polimeroaren AHmo
(cal/g) lortuko dugu. Honen bidez eta aldez aurretik kalorimetro batez
AHm neurtu badugu, polimeroaren benetazko kristalinitatea jakin
daiteke:
%kristalinitatea = (AHm/AHm0).100

[46.15]

Fusio-beroarentzako balioa lortu ondoren, beroa cal/g-tan
(AHmo) emana etorri edo cal/unitate errepikari-ko (Ah°) edo cal/mol
unitate errepikari-ko (Ah uo), polimeroaren fusio eta kristaltzearen inguruan dauden beste zenbait magnitude termodinamiko lor daitezke.
Lauritzen eta Hoffman -en ereduaren arabera, gogora, kristalen lodiera kritikoa sub-hoztearen funtzioa da:
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1* =

kTe/ael

-k 2caTmo/Ah(Tm0

- Tc)

[46.16]

1* irudikatuz sub-hoztearen aurrean ordenatutik as i lortuko dugu
eta maldatik 2aa/Ah.
Ikusia dugu era berean:
TM = Tmo (1 - 2aa/Ah.1)

[46.17]

eta Tm irudikatuz 1/1-aren aurrean 2a u/Ah lortu ondoren eta Ah ezagum
izandiaa kalkula daiteke. aai normalean biderkadura moduan eman ohi
da.
46.2. DILUITZAILEEKIN EGIN DEN TRATAMENDUA
POLIMERO-NAHASTEEI NOLA HEDA
Aurreko galderan aztertutako fenomenoaren oso hedapen interesantea diluitzailea polimero amorfoa denean azaltzen zaigu, hauek ere,
polimero amorfoek alegia, polimero kristalinoen fusio-puntuaren beherakada sortarazten baitute. Tratamendu honen hedapena Nishi-k eta
Wang-ek burutu zuten lehenengo aldiz 1975.ean PVF2/PMMA (poli(binil fluoruro)/poli(metil metakrilato)) nahasteari aplikatuz.
Tratamendua Flory-ren teoriaren hedapen logikoa da nahastearen osagai biak katea luzez osatuta daudela onartuz besterik ez. Orduan:
- 1/Tmo = - (RV2u/Dh2uV iu)[ln •:1)2/m2 +
+ (1/m2 - 1/m i ) (1- •I)2) + x(1 - 02) 21

[46.18]

1 eta 2 azpiindizeak amorfoarena eta kristalinoarena dira, eta mi
Polimero biak handiak badira:
eta m2
1/Tm - 1/Tm o = - (RV2u/Ah2uV iu) x(1 - 4, 2 )2

[46.19]

Irudikapen egokiekin bat, Ah2u ezaguna badu, elkarrekintza-parametroa kallculatzeko moduan egon daiteke, eta honek badu bere inportantim kontutan hartzen bada polimero-nahasteekin ezin direla propietate
koligatiboak neurtu, ez baitituzte honelako nahasteek neurtzeko moduko
lurrin-presioak edo presio osmotikoak.
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