5 1 SARRERA
Zinetikri kimiko teorikoaren atken he1burua edozein errea kzioren abiadura kalkulatrea da, molekvla erreakzionatzaiieen zenbalt propiezate bidetrat
harturik; adibidez masak, diametroak, inertzi momentuak eta abar kontutan
hartri behar dira.
Orain arte askatzeke betala kantsidera derakegu problema, praktikaren
ikuspuntutik behintzat.

Hemen bi teoria deskribatuka ditugu: kolisioen teoria eta erreakzioabiadura absolutuan teoria.
Ez batak eta e2 besteak ez digu aktibazio-energiarentzat balio egokirik
ernaten, nahiz eta kasu batzutan oso hulbilketa onak lartu.
Erreakzio batentzat k abiadura konstantea kalkulatzea lortzen badugu,
Arrhenius-en ekuazioaren interpretazioa edukiko dugu:

Ezertan hasi aurretik, aktibario-energiaren esanahia aaertuko dugu :

Arrhenius-en ekuazioak erreakzio baten oreka-konstante~reneku~zioa
gogorazten digu. Gauza ezaguna baita:

eta integratu ondoren:

non 1, km integrazio-konstantea baita. Enea'ksio elemental batentzat

gainera d H" = H
: - H: non H: eta l$ produktuen ata erreakzionatzaileen
entalpia totalak baitira, 11) ekuazioan ardezkatuz:

Reraz eskuinetara joango litzatekeen erreakzio batentzat abiadura-konstanteak bakarrik srreakzionatzaileez dependatuko luke, eta alderantzizko errekazioan abiadura-konstantea k produktusz dependatuko luke.
Berar iba¡ alde bat eta bai bestea konstanteak izango dira. Konstantea

H*
Izan daheke;
RT

eta hauetatik:

iHonta hemen, bada, abiadure-konstanteak Arrhenius-en ekuazioarekin

duen antza. Guk hemen H* - Hi berala idatzi duguna Arrhenius-en ekuazioan E*, forman idazten da. Experimentalki baieztatu den bezala. positiboa
da; beraz, M* - H i > U, eta hernendik H* > HR. Era berean azal daiteks H' >

H:.
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1. lrudian agertzsn dira craln arte
ikusi ditugun magnitudeak.
lkuspuntu honetatik energi
muga batek bsñeisten ditu
erreaktlonatzalleen egosra eta
produktuena. Txokatzerakoan
errsakrionatzaileek muga hori
gsinditzeko beste snergia sduki
bshar dute, produktuak forma
daitezen, nahi bada, behintzat.

Muga hori (hau da, H* - HR = E?) aktibazio-energia da.

Txokatzerakoan, nahiko energia ez duten erreakzionatzaileek ex dute
erreakzionatuko eta lehango egoeran iraungo dute.
Berdin-berdin garta daiteke alderantzizko erreakrioarekin. Aktibatioenergia 'H* - H: = E: da.
Biak erlazionatuz gem: E: = Ef

-A

H0

Aktibazio-energia norantza zuxenean ezaguna badugu, srraz kalkula daiteke bestea, A H' balioa ezagutuz besterik gabe.

5 2 KOLISIOEN TEORIA ERREAKZIO-ABIADURETAN

Berarein era sinpleenean erreakzio bimolekularrei aplika dakieke. Beste
zenbait supesiziorekin lehen mailako erreakzioei ere aplika dakieke, eta baita
erreakzio trimolekulaírei ere.
Eman dezagun erieakzio hau:

Zenbat bider txokatren duten A eta B molekulek; hori baino azkarrago
ezin da erreakzioa joan. Kolisio-kopurua, A eta B-ren artean, segundoko eta
cm%atetan, hauxe da:

Edozein kolisiok ez du erreakziorik ematen, eta brikarrik E energia baino
energia handiagoa duten talkek eman dute erreakrioa. Kontutan eukitzeko
fenomeno hori:

Nahiko energia duen kolisio bat gertatzen denean A eta B molekula
bana itransferitzendira, eta honegatik jarri dugu lehenbiri agertzen den deribatua.
Experimentalki lortzen den abiadura, erreakzio batentzat, honako hauxe

da :

ete hemendik

A r r h e n i u ~ nekuazioak eta (2)ekuazioak itxura berdina dute: berar,
kbalisioen teoriak zera aurresaten digu: rnaiztasun-faktorea hauxe dela:

Zehazki A-k ez luke tenperaturaren menpeko Izan behar. Baina hala era
gurtiz ere, nota T-ren erro karratua den, ez du eragin handirik azken smaitran. A-ren magnitude-maila errar eman daiteke: erradikalaren balorea abidura rnolskularra da eta 4 x 10'cm/seg da gutxi gorabehera. u-aren balorea
1O-' rnailakoa da. Honela, bada, hauxe dugu A-ren balioarentzat:

Kontrentrazio-unitatea molak/ritro-ko ernaten bada, kontzentrazio hori

--No - 6 x
1000

10zDdelakoai biderkatu behsr da, sta orduan A = 2 x 10'

lit/mol. Maiztaswn-fakterearen magnitude-maila erreakzio binolekularretan
10' - 10'' izaten da, baldin eza kontzentrazia-unitateakmolakílit-ko ernaten
badira eta tenperatwra 300°k bada.

Uolisio teoriak oso ando eumesaten du abiadura-konstantea molekula
sinpleak, batez ere, sartren diren erreakzioentzat. Molekula konplikatuen
arteko erreakzioentzat, aldiz, zailrasunak ditugu.
Abiadura zuzendu ahal izateko beste faklore bat sartu bahar da. P faktotea, probabilitate eds estesi-faktorea deritzana, eta orduan :

Arrarofa honetaril datza: zenbait kolisiok, nahiz eta bshar den energia
ukan erreakzioa gertatzeko, ez du beti errealuiorik comen.
Kolisio teoriak, hela ere, ez du esplikazio egokirik zenbait erreakzioz, ezamntki azkarrak; kasu horietan 2-k unitateak baino handiagoa behar luke
Izan.

Erreakrio trimolekularren arazoa ere koFisioen teoriaren bidez azter daiteke. Zenbait erreakzio ezagutzen da mota honetakorik, adibidez:

NO, H,-amkin gartatzen den erreakzioa
NO, O,-arekin gertatzen den erreakziaa
NO, CI,-arekin gertatren den erreakzioa
Oxigerroarekin gertanrko den erreakzioa au keratuko dugu:

2 NO + 0,-. 2 NO,
Erreakzioaren abiadura:

---[Oz1 - k [NO]' [o,]
dt

Idatzita dagoen bezala, erreakzioak oso errara diiudi, hiru elementuren
(NO bi molekularene eta O,-arena) talka besterik ez baitu exijitzen. Baiñia
kolisio teorian ortope bat dugu: molekulen arteko ukipen-denbara zero dela
hain zuzen; beraz, oso zaila dela ecan daiteke hiru molekulen talka. Honegatik. oaopo hau gainditzeko, d ukipen-denbora ez dela zero onartzen da. Horixe onarturik erraza da democtratzen3 -

0

dela non eta kolisio hiru-x
koi eza bikoi kopunra baitiia rentimetro kubikoko eta segundoko, diarnetro
T,

T,

T,

o

molekularra eta A. bateztesteko ibilbide askea. Precio normaletan 1
eta baita

7,

z z,

lo-' - lo4
lo-' -

cm,

4. G u a i gorsbehera kolisia hirukoie bat

daga 10.000 kolisio bakoitzetik. Beraz kolisio hirukoitzak be har dituztsn
erreakrioak astiroago joango dira besteak baino.

5 3 ERREAKZrO-ABIADVRA ABSOLUTUEN TEORIA
Teoria hau mekanika estatistikoan datza eta H. Eyring-ek desarroilatu
zuen 193 5.an.
Oinarrhko postulatua "abiadura absolutuen teoriae*nzera da: erreakzionatzaileak urekan daudeEa beti konplexu aktibatuekin. Konplexu aktibatua
atomo egitura da, energia handiene'koaeta erreaksionatzaile era produktuen
mugan aurkitzen dena. Honelaxe adierazten da oreka hori:

c4
*-CACk

eta oreka-konstantea hauxe: K -

konplexu aktibatuen kontzentrazioa:

Konplexu aktibatuen kantzentrazios ezagutuz gero, problema hauxe da
bakarrfk: konplexuak deskonposatu eta produktuak ematen dituen srreakzioabiadurak kalkulatzea, erreakzio honen abiadura kalkulatu behar da:

M* -. produktuak
Konplexu aktibatua rnalekula normala kontsidera daiteke, baina bibrario
bereti batez ezengonkorra egiten duena. Bibrazio hone k disozia erazi egiten
du konplexua.

I

produktuak

Bibrazio-malrtasuna v bada, produktuak produzitzen direneko abiadura
hauxe da orduan:
abiadura = v

C* (molekula, zm" seg-'1

(1 E adierazpenarekin elkartuz: abiadura = v K, C, C,
Baina "A

....., (2).

+ B -. produktuak" erreakzioarsn abiadura
abiadura = K C, C, ,..... (3)

hauxe izango da:

121 eta (3) ekuazioak konparatuz gero, abiadura-konstantea hauxe da:

v eta K, direlakoen kelkulaketa oreka-konstantea partizio-funtzioen
funtriotan ipinita egin daiteke. Orduan:

Edorein partizio-funtzic modu honetsn adieraz daiteke: f'
hau (4) adierazpenari aplikatuz:

=f

ekuazio

Non E, aktibario-energia baita, modu honetan emana:

Partizio-funtzioa zera da, traslazio, errotatie eta bibratio-funtzioen arteko biderkadura. Baina bakarrik bibrarioan fixatuko gara, berau baita konplexua eten egiten duena. Berar:

Bibrazio-rnaiaasuna hauxe izanik:

Baldin eta n kikia bada eta

hv
< 1, nola berretzaile bat den gutxi goraKT

behera
f, =-

KT
KT
eta 15) ekuaziotik: f f'
hw
*-hv

-

* -h~ f A f a

eta (5) ekuaziora ersrnaniez: K - M

Eta K' honelaxe ddiniturik:

f*

e-wm

Orduan:

Eta (3'1 ekuazioan belore hori erabitiz:

eta hauxe da Eyring-en ekuarioa erreakzioaren abiadurarako. '
K delakoaren
balorea partizio-funtrioen bidez kalkula daiteke.

(7) eta (8) ekuazioetatik:

Eta Arrhsnius-sn ekuazioarekin konparatzen badugu, A maiaasun-faktorea hauxe da:

Ekuazio hau honegatik da internsantea, partizio-funtzioek acke-rnailez
dspendatzen dutelako hain zuzen. Kolisio-teoriak ezin ditu aske barnemailak kontsideratu, ge'hiage zailtzeke Zeoria.

(9)ekuazioaren arabera, abiadura-konstantea kalkulatu a ha1 izateko bi
gauza kontutan hartu behar dira: Bata konplexu aktibatua nolakoa den jakin
behar da, f' balorea kalkulatzeko; eta bestea E, - K ere ezaguna behar duela
izan. Azken honen kalkulamodu askotan tentaketa kontsideratu gabe. Qena
dela, nahiko onda lortu dira emaitzak.
(10).ekuazioan rnsirtasun-faktorearen balorea kalkulatako dugu, gutxigorabehera bada sre. Eman deragun erreakrioa:

Maittssun-faktorea hauxe dugu :

partisio-funtzioa beste partizio-funtrio hauen biderkadura bezala idaz daiteke: hiru translazio, bi errotazio eta bat bibrazio partizio-funtziosna:

f,, delaberentzat ere balore berdina hartzen dugu, gutxi gorabehsrazko gauzei. bat besterik ez baitugu nahi. (HI), konplexuak translazio hiru acke-maila
ditu, hiru errotatorioak eta b s t bibratorioak: hala bada. honela idaz daiteke:

Hauek honela:

Ohizko tenperaturarentzat
ft

-

- lo8

f,= 10
fb%

7

eta

KT
-=
h

1013

Berat A = 10-l2 iz~nfjoda.

-'

Balore hau zm3 molekula seg" unitateetan emanda dago eta li.mol-'
seg-' delakora pasatzerakoan hauxe dugu: A = 1 Q9 lit.mol-' seg-' Eta balore
hauxe ematen digu gutxi gorabehera esperientziak.

5-4 KOLISI OEN f EORIAREN 'ETA ERREAKZIO-ABIADURA
ABSOLUTU KO TEORLAREN ARTEKO KONPARAZIOA
Eireakzio bimolekularrentzat bi teorien konpararioa erraza da egiten. A
eta B rnolekula poliatomikoen arteko erreakzie hauxe kontsidera,deragun:

Baldin eta n, A-ren eta n, B-ren atomo kopurua bada eta molekula biak
lineala'k badira:

Konplexuak n,
katuz:

+ n,

atomo baititu. Balore horiek (9) ekuarioan ordez-

Eyring-en ekuazioak kolisloen teoriaren emaitza berdina %maten du A
eta B atomotzat jor garo, eta ( ~ 0 1dFatomikoa balitz bezala; modu honetan
hauxe genu ke:

11 13 eta (1 2) ekuarloak konparatzean:

(t-)"

Baldin eta fb = 1 bada eta f, = 1O, orduan P =

=1

Ekuazio hauek zenbait argitasun ernaten dlgute, esanez zergatik gertatten diren astimago erreakzio poliatomikoak monoatomikoak baino.

Abiadura absulutuen teoriak duen abantaila nagusia zera da : konplaxuen
erakuntza nola burutren den iliminatu egiten duela zeharo, eta kontsideratu
egiten duela soilik konplexu aktibatu eta erreakzionatsaileen arteko oreka.
Kolisioen teonak aske barne-mailak kontutan har litzake, baina analisi
maternatikoa oso konplexua litzateke.
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