ISOTAKTIK POLIBUTENO-1 / ZIKLOHEXANO / n-PROPANOE
SISTEMA HIRUKOITZAREN KIMIK-FISIK ESTUDIOA:

l. MOLEKULAR MASAREN INFLUENTZIA PREFERENTZIAB
SOLBATAKUNTZAREN FENOMENOAN
LABURPENA
Artikulu honetan. isotaktik polibuteno-1 / siklohexano / n-propano)
sistema hirukoitzaren kasuan,
preferentzial adsorbaketaren koefizientean
molekular masa duen influentziari buruz lortu ditugun erresultatuak aurkezten ditugu. Modu berean, bi theta punturen existentzia aurkitu da.

SARRERA
Bibliografian ba da experimental nabaritasun handi bat (1 - 51, zeinek adierazten duen ezen, mixto solbenteetan makromolekular substantzien
konportamoldea, nahastean dagoen konposatu batekiko polimeroaren preferentzial solbatakuntzaren fenomenoaz influentziaturik dagoela. Horrez
yain, zenbait polimerotan hauxe aurkitu da: 1 adsorbaketa koefizienteak
molekular masaren dependentzia duela, eta molekular masa zenbat eta
handiagoa izan. eta sistema zenbat eta Flory-reri thceta tenperaturatik hurbilago egon, fenomeno hau hainbat eta inportanteagoa dela.

EXPERIMENTAL ATALA
Estudio honetarako, isotaktik polibuteno-1-ezko muestrak erabili dira.
e ~ t e r e ~ e s p e z i f ipolimerizaketan
k
lorturikoak, TiCI, ela A l (C,H,) ,I katdlizatzaile bezala erabiliz, n-heptanoan eta 70 "C-tan (6).

Era horretan lorturiko h i r i ~muestra. frakzionatuak izan dira prezipitaketaren bidez, 85 "C-tan, solbente / ez-solbente sistematzat o-diklorobentzeno / N, N' dimetilformamida .erabiliz. Estudio honetan, horrela lorturiko
sei frakzioez baliatu izan gara.
Erabili diren solbente guztiak, standard metodoen arauera purifikatuak
izan dira (7),eta erabili baino lehenago destilatuak.
Konposizio eta molekular masa bakoitzerako egin diren biskositate intrintsekoen determinazioak, Ostwald biskosinretro modifikatu batetan egin
Jira, 35 "C-tan. [?]-ven baloreak dl.gr-' unitatetan ematen dira.
Argi difusioaren neurketak FlCA fotogoniodifusometro batetan egin
dira. 35 "C-tanfi eta 546 nm-ko uhin luzerarako. Lorturiko erresultatuan laguntzaz Zimm-en diagramak marraztu ditugu, eta berauen bitartez. rnoleIcular masak, birialaren bigarren koefizientea eta polimeroaren dimentsioak
determinatu ahal ukan ditugu.
Solbenteen nahasteak. n-propanolaren bolumen-frakzioaren bidez (u,)
karakterizatuak dira. delako n-propanola ez-solbentetzat hautaturik. Gainera. ziklohexanoari "1" indizea eratxikiko diogu, eta isotaktik polibuteno-1
delakoari "3" indizea.
dn/dc magnitudearen determinazioa Brice-Phoenix diferentzial errefrakliometro batetan egin da. merkurioaren marra berderako (546 nm-rako),
hots, argi difusioaren neurketak egin direneko uhin luzeran berean. Solbente hutsen no errefrakzio indizeak, eta solbente nahaste bakoitzaren
errefrakzio indizea, 35 "C-tan neurtuak izan dira Abbe-ren errefraktometro
batetan, 546 nm-tarako. Solbente nahastearen konposizioarekiko no-ren aldaketa lineala da, behar egiten dugun tartean, eta (dno/du,) =0,050 dela
Bortu da.

ERRESULTATUAK
Argi difusioak, solbente bakoitz batetan dagoen polimero baten moIekular masa kalkulatzea permititzen digu, ondoko erlazioaren bidez:

K: konszante bat da, eta lan egiten duguneko uhin luzeraz, eta soluzioaren errefrakzio indizez dependitzen du.
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polimeroaren errefrakzio indizearen inkrementua, solbentean da.
goenean.

Solbenteen nahaste bikoitza. solbente bakoitz bat bezala kontsideratuz polimero hau estudiatzen baldin badugu, [l] formula egokia dateke,
eta polimeroaren M* itxurazko molekular masa lortzen laguntzen digu, soluzioaren dn/dc baloreak harturik. Strazielle-k eta Benoit-ek (8) magnitude 'bien artean ondoko erlazio hau dagoela frogatu dute:

Erlazio honetan, 1. prefere~itzialadsorbaketaren koefizi~enteak, m a k r o ~
molekularen inguruan solbentearen konposizioaren aldaketa adierazten du.
h -ren eta [ 7 1-ren neurketak 35" C-tan eginak dira. Lortu diren erresultatuak 1-4 tauletan daude laburtuta.

1. taula: lsotaktik polibuteno-1 / ziklohexano / n-propano1
(10%) sistema
dn/dc=0.068 inl .gr

''

2. taula: lsotaktik polibuteno-1 / ziklohexano / n-propano1
(20%) sistema
dn/dc =0.072 rnl.gr'1

3. taula:

lsotaktik polibuteno-1
sistema

(30%)

4. taula:

/ ziklohexano / n-propano1
dn/dc=0.075

ml.gr*'

Icotaktik polibuteno-1 / ziklohexano / n-propano1
[35°/0) sistema
dn/dc=O 079 m1.gr-l

ERRESULTATUEN DEEADIOA
1-4 tauletan eman diren A-ren baloreek azterketak adierazten diyuten
n
ez da konstantea molekular
bezala, prefentzial a d s ~ r b a ~ e t a i ekoefizientea
rnasarekiko, baizik eta handitu egiten da masa hori ttikiten denean. eta
+enonieno hau nabariayoa da. sistema theta konposiziotik zenbat eta hurbilago egon. 1 . irudian. l.-ren molekular niasarekiko aldaketa ikus daiteke. Bertan. i, delakoa. muga bzlore bat, h, alegia, erdiestera doala ikus
daiteke, eta muga-balore hori molekular masa desberdinetarako konposizioaren arauera lortzcn dela. eta beti handituz doala thetara hurbiltzearen

neurriaren arauera. Konportamolde hau azaldu egin daiteke, baldin katearen barnean solbataketa handitzen dela onhartzen badugu, makromolekular pilotaren barnean segmentoen dentsitatearen handitzearen kausaz, polimeroaren molekular masa ttikitu egin baita.
Uste hau egiaztatzeko. Read-ek
gara:

(9)

einan zuen ekuazioaz baiiatzen

(hM S ) - r e n errepresentazioak M M-ren funtzioan ierro zuzen bat izan
izanik. eta origeneko ordinatua A izanik.
hehar du, aldaparen balorea ,)I
2. irudiak errepresentazio hau agertzen digu, eta berton, experimenta!
pctntuak oso ondo lerrotzen direla ikus daiteke. Lau konposiziooi dagozkies?
íi, -ren eta A-ren baloreak, 5. taulan biitzen dira. Experimental erresultatuen zehaztasuna kontutan edukirik. A/M
zuzentzaile terminoa aibuiagarria dela onhar daiteke, 2,5.105 baino handiago diren molekular masentzat.

Dondos-ek eta Benoit-ek (10) demonstratu duten bezala, batazbesteko
preferentzial adsorbaketaren kotfizientea, ( A ) alegia, honela idatz daiteke:

o: delakoa expantsio koefizientea izanik; tenperatura 8 baldin bada,
o:-k balorea hartzen du, eta, kasu honetan, A-ren M-rekiko dependentzia
A'-ren haloreaz dependitzen du; A' hau zero ez bada, preferentzial adsorbaketaren koefizientean dadukan efektua handiagoa izarren da, molekular
masa ttikiago den heinean. Alderantziz, gure sistema Flory-ren theta tenperaturatik urrun badago. a expantsio koefizbentea arbuiagarria izanen da,
hainbat eta arbuiagarriago emaniko konposizio baterako M molekular masa
handitzen den heinean, eta ekuazioaren bigarren terminoa oso ttikia edo
i.,
zero izanen da; beraz, h

-

3. irudiak, Evi]/M x - r e n baloreak M x - r e n funtzioan errepresentatzean
lortu diren erresultatuak adierazten dizkigu, Buchar-Stockmayer-Fixmat-en
(11,12) ekuazioaren arauera. Molekular masa ttikiak lerro zuzenetik alde
egiten dutela ikusten da, 1,-k IL,-tik
alde egiten duen bezala, eta, honelc
adierazten digunez, preferentzial soibatakuntzaren fenomenoak eragina
duela barne -eta
elkarmolekular errelakzioetan.
4. irudian, ke-ren nahaste bikoitzaren konposizioarekiko dependentzis
ikusten da, gure hipotesisa konfirmatuz.

Gauza jakina da, ezen barnean solbente on baten exzesoak bi puntu
Phetaren existentzia probokatzen duela: O alkar eta t) barne (13,14). Ema~ i k otenperatura batetan, preferentziak adsorbaketak ondoko konposizioen
arteko desplazamentu bat sor erazten du: birialaren bigarren koefizientea
-A,
alegia- anulatzen deneka konposizioaren, eta U expantsio koefizienteak 1 balorea I-iartzen dueneko konposizioaren artekoa, azken konposizio
kiau -guk u, izendatua- 1 solbente adsorbituan pobreagoa izanik, A, anuiatzen deneko konposizioa baino. Polimeroaren molekular masa guttitzen
denez gero. preferentziai solbatakuntzaren handitzeak u, konposizioaren
lianditze bat sor erazi beharko luke. 5. irudiak erakusten duenez. ziklohexano/n-propano1 sisteman, 35" C-tan, B parametroa, n-propanoleko 3I06ean
znulatzen da, baina A, delakoa n-propanoleko 2g0/0ean guti gora behera
tleusezten da.

a-ven aldaketa isotaktik polibciteno-?-en riiolekulat
masarekiko. bikoitz nahastetan.

l. M%-ren aldakeaa M'/*-rekiko.
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Biirchord-Stockmayer-Fixrnen-en diagraintnak isotaktik
polibuteno-lentzat. ziklohexano / n-propano1 nahaste desberdinetan.

ke-ren aldaketa nahastearen konposizioaren arauera.

B- eta A,-ren aldaketak nahastearen konposizioaren arauera.
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