POLIMEROEN ERREOZOGIA
Plastikoen industriak duen inportantzia nahiko ezaguna da eta bere
hedadura ekonomikoa artertzeak artikulu bat baino gehiago rnereriko luke.
Baina gure lan honetan er dugu aspektu hori aipatuko. Izan ere, plastikoak
(plastiko guztiak polimero dira, baina ez polimero guztiak plastikul erabilkorrak, urilak izan daitezen landu egin behar dira; hots, forma bereziak eman
behar zaizkie eta honetarako funditw eta tentsio mekanikoetara rnendera
arazi, Plastikoetan rnugatre mekaniko batzu agertzen dira, eta plastikoaren
erantzuna ezberdlna izan daiteke barns-egituraren arauera.
Honetaz ari garenean, erreologias ari gara rnintsatzen.

Eerez, erreologia fluxuaren ikacketa da (reo griegoz isuri da) baina azken
urte hauetan bere eremua asko sabaldu da eta honela deformazio-ikasketak
ere erreologiaren baitan sar daitezke. Honela, definiziorik egokiena gaurregun hau Iftzateke; materialek kanpoko indarrei ematen dieten erantzunen
ikasketa.

Gure kasu honstan materialak polimeraak dira eta, gainetik bada ere,
erreologiaren definizio bat eman dugun bezala, polimeroen teta beraz, plastikoen) barne-egiteiraz ere derrigorrezkoa da zerbait esatea.

Polimero hitza normalki rnolekula handi Fmakromofekula) bat deskribi-

tzeko erabiltzen da. Makromolekula bat molekula txikiez dago osaturik;
hauek errepi karur doazela eta kirnikoki loturik. Unitate txiki hauek monomeroak dira, eta erreakzio kirnikoen bider konbinaken dira, Polimerizazioa esan
ohi zaio erreakzio-klase honi.

Adibide berala, kontsidera detagun estirenoa:
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haserazle lotura bikoitza hautsi egiten du eta honela erreakzioa sortzen da.
Osatu den dimeroa beste monomero batekin batu daiteke, eta honela
hirurneroa, laumeroa etabar sortu katea gero eta luzeago eraikir. Katearen
luzera ikusteko polimerizazio-maila definitzen dugu; hots, zenbat monomero
dagoen katea bakoitrean jakitea.
Zenbait kasutan polirnerizazic-mailek 10.000 balio dezake eta honela
plsu rnolekularra oso handia (rnilioiak) izan daiteke. Normalki, polimerakantitate batetan luzera desberdineko kateak izango ditugu eta, 'beraz, pisu
desberdineko makromolekulak.
Polimerarazio-erreakzioaren berezitasunek katean dagoen hidrogeno
atomo bat mugi arazi dezateke eta honela katen-adarrak ('%ranching" ingleser) sortu. Hauek handitu egiten dira, eta luzera nabarmena lomera iristen.
Adibidsz Polibutadienoetan (PB) edo Polietllenoetan (PEE. Alderantziz,
Poliestirenoek (PS]es dute adarrik. T ~ w n - e kbere "Architecture of Polymers" liburuan zenbait adartze-forma desberdin adieraaen du:

gwuts forma

gurutz doblw

orrcrzi iegularra

Katee baten edo katea batzuen adarrak batzen baldin badira, polimeroa
sareaatu egiten da ("crosslinking" inglesez); hots, sare baren Forma hanten
dui eta propietateak asko aldatzen dira. Ezin da funditu (urtu) eta isur-arazi,
ez eta disolbatu "swelling" (puztu egiten da disolbatzailea carean sartzen
delarik) efektua sortren delako.
Polimerixazio-rnaila ex da errar kontrolatzen, eta horregatik polimero
komeertziailak pisu desbedineko kateen nahastea dira. Polimero hauetan,
beraz, pisu molekuiar desberdineka kateak dauds.
Azken hau kontsidexatuz, polimero baten pisu molekularraz ari garenean
beti ere batezbesteko pisu molekularraz mintratvko gara.
Restarde, kateen luzeraren banaketa desberdina izan daiteke, eta honela
polimero batetan Eurera berdintsuko kateak izan ditzakegu eca beste batetan
luzera oso decberdinetako kateak. Hau dela eta, pisu molekularren banaketa
desberdina da polimeroaren arabera: banaketa estua kateak berdintsuak
direnean, banaketa zabala kateak oso diferenteak (luzeran1 direnean. {ikus
irudiak).
Adartze-maila, pisu molekularra eta pisu molekularren banaketak zerikusi handia dute propietare mekanikaekln eta, honetaz, erreologiarekin.
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Liskatasuna eta biskoelastíkotasuna
Demagun isurgai bat bi ormaren artean. Orma bat mugitzen dela eta
bestea geldirik dagoela kontsidera dezagun (edo batak bestearekiko abiadura erlatiboa duela). Hau gertatzeko ebakidura-tentsio bat ("shear stress")
aplikatu behar da. ata honen kaucaz isurgaiaren zona desberdinek beren
abiadura propioa izango dute; honela mugitzen den orrnaren ondoan dagoen
zonak abiadura handiagoa izango du urruti dagoenak baino, eta gefdirik
dagoen orrnaren ondoko isurgaiak zero abiadura. Ebakidura-tentsioak, beraz,
abiadura-gradiente bat sortarati du, (ikus irudial.

Liskatasuna ex da ebakidura-tentsio eta abiadura-gradiente arteko arlazioa baizik, Azken hau nola den jakitea oso gauza inportantea da, Tenbait
materialetan erlazioa konstantea da (hots. liskatasuna berdina da edozein
ebakidura-tentsioa aplikatwz): bestetan, aldiz, liskatasuna desberdinak ematen raizkie: honela newtondarra, zabalttailea, plaszikoa eta abar. Grafikoki:
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Orain arte ikusi ahal izan dugunez, liskatasuna isurgaietan agemen da
eta erin gertatu da solidoetan. Polimeioen liskatasuna estudiatzeko, materialalc funditua edo disolbatua egon behar du. Polimero fundituen pmpistate
liskatsuak osa inportanteak diia industri mailan, extrusio-prozesuetan; disolbatuen liskatasunneurketak beharrezkoak dira polimeroaren ibarne-egitura
(pisu mt3lekularra berezikil ezagutzeka,
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Polimero gehienak, fluxuari dagokionaz, ez-newtondarrak dira eta jokaara hau hemen azaldu dugun~baino konplikatuagoa da. Izan ere, Ilckatasuna
ez-newtondarra denean eba kidura-tentsioaz gainera beste tentsioak ere
agsrtzen dira: tentsio normalak.

Tantsio nbxmalek biskoelastikota'suna.agerarazten dute. B ' h h g u orain
honen definiziorik emango, b i n a bai berak sonutako tehbait efektu aipatuko. Adibidez, "Barus efektua"' edo "die swetl" isenekoar'alegia, hodi,batetik
material ez-newtondar bat pasa arazlz gero ateratzen den txutruaren diame-

troa hodiarena bera baino handiagoa dela. Nylon palimeroaz harlak ets oíhalak egiteko, efektu hau kontuan eduki behar da. Besae efektua "rod dimbing"
delakoa da: isurgai newtondar batek Iurak, adibidez) errotatze-higidura bat
jasotzen baldin badu, zentru aldea pareta ondoa baino beherago gelditzen da
(Isurgaisk parabola forme hartzen du): atderantziz, kasu batzuetan' eznewtondarra denean gorago dago alboak baino, Liskatasuna eta biskoelastikotasuna (edo isurgien elastikotasuna esan ohi zaion bezala) erreologiaren
aralik lnportanteenetakoak dira, eta polimeroen zientzia eraikitzeko premiatko oinarriak.
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