OROKORTASUNAK
1-1 .-Polimeraen rnunduko zenbait kontzeptw oinarrizko
Nahiz eta "polimero" kontzeptua nahiko berria izan, (H. STAUDINGER,

1926) zienaiaren rnunduan, polimeroak bisiaren hasieratik izan dira gizakiaren lagun. Bide honetan, gure gorputzeko zelulak osatzen duten substantzia
asko palimero dira. Gu ez gara guro lantxo honetan polimero hauetaz arituko,
haizik eta gizakiak, azken rnende honetan, artifialki sintetizatu dituen horiei
buruz. Eta guk polimero hitza erabiltzean, azken hauei bakarñik dagokie.

Zer esan nahi dugu polimere kontreptuarekin?Polimeroa, unitare kimiko
arrwnt batzuren erspikapenaz lartutako malekula handia da. Errepikapen hau
lineala, bidirnentsionala edo hirudimentsionala izan daiteke. Errepikauen den
unitate kirniko honi monomero deritzo, Adibide gisa polietilenoa hartzen
badugu. hau honela adieraz dezakegu.

eta honen monomeroa etilenoa izango da, CH,=CH,.

Polimeroaren kazearen luzerak unitate kimiko funtsezkaak ranbat alditan
errepikatzen diren emango digu. Zenbaki honi polimerizazio-maila (5,) detitte. Folirneiizario-maila szagutuar eta monomeroaren pisu molekularra]aknda polimeraren pisu molekularra mugatlra izango dugu.

Errepikaaen diren unitate kimiko guztiak berdinak edo zenbait mota dssberdinetakoak izan daitezke; lahenengo kasuan lortutako makromolekulak
hornapolimero (Eabumeka polimeni ssaten zaiel izena hartten du, bigarrenean kopolimero.

Polimsroak lortzeke erabiltzen den exreakzio kimikosri polimerizazioa
deritzo. Polimerizazio-erreakzioak bi ata1 zabalatan bana ditzakegu: katen
erreakdoak eta etapa-erreakzioak. (1 )

-

-i- Katen srreakioak
Polimeroaren eraketan rentru aktibo batek hartren
du parte, Zentru aktibo hau erradikala ala ionikoa izan daiteke. Zentru honek
binil rnúnomeio baten lotura bikoitza sresotzen du; sta honi itsasiaz lotura
ireki egitsn du, rentru aktibo berri bat sonuaz. Zentru aktibo berri hau aurrekoa baino luzeagoa izango da, eta aunekoak bezala jokatuko du monomero
berri bat erasoez. Modu honetara, katen erraakzio baten bidez monomeroak
itsasten zaizkio kateari, molekula luzatuaz. Azkenik, zentru aktibo hau dauseztatzen denean, polimeroa edo rnakromolekula izango dugu. Honelako polimerizariaa lotura bikoina duten monomeroek ematen digute, hala nala binil
deribatuak eta konposatu dienikcak. lkus 1-taula,

4 Etapa-erreakzioak - Frozesu hau molekula airunten kondentsazioerreakzioen analogoa da. Honetan, bi molekula polifunzzional batsen dira
rnorekula polifuntzional handiago bat lortzeko. Jeneralean molekula txiki 'bat.
ura adlbidez, askatzen da.
Bi polimerizazfo-mota hauen arteko desberdintasun~kikusteka, beheko
taula baliagarria gertatuko zaigu.

11 1 Zenbait autorek beste hirugawen ~Iimerizazieerreakrlobat definitzen du, eranunirekidura alegla. Erreaktlo hau laktama, eater zlkllkoek sts smrsko eqetle klmlkoek emamn
dute. Lehenengo begirada batetan etapa-polimerirazfo bar janaitzsn dutela ematen du. talde
funtzlonalak bait dituzte, baina erreakzio honen erreakziobidea artertren badugri, katen eneakzio baten srreakziobidea jarraitzen dutela agenzen da. Azken arrazoi honen ondorioz,
polimerirazlo-proz~suhauik knten polVmerlzazloaat hnrtuko dltugu.

KATEN POhlM ERlZAZlOA

-

-

Haziee-erreakzioek du bakarrik luzatze-ahalmena, eta unitate
monomerika bakar bat itsasten $u
une bakoitrean,

Edozein esperie molekularrak
erreakziona dezake.

- Monomero-kontzentrazioa
etengabe urritzen da erreakzioan
zehar,

- Monomeroa sñreakrfoaren
hasieran desagertren d a .
Polirnerit~~zie-maila10 denean,
monomero kontrentrazioa % 1 da.

- Pisu motekularra gutxi aldatzen da erreaksiaan rehar. Polimeroa berehala eratuta dago.

- Pisu molekularra etengabe
handitzen da erreakzioaren bilakaerarekin.

- Erreaktio-denbora luzeek
errendimendu altuetaia eramaten
duts, baina pisu molekularrean ez
dute eraginik.

Erreatuio-denbora luzsak funtsezkoak dira pisu molekular altuak
lortseko.

- Eveakzio-nahastea monomero, polimero eta 1O-' zati zentru
aktibo polirnerizatzailez osatuta
dago.

- Edozein momentutan espezie
molekular gurtiak presente daude
eta distribtizio kalkuilagarri~dute.

-

KATEN POLIMERIZAZIOA (2)
Jadanik katen potimerizazioa definituta dugu. Esan dugunez, katen polimerirazioak zentru aktibo bat behar du; haer hiru rnotatakoa izan daiteke:
erradikal askeak IHau da, elektroi desparekatu bat duen molekuls), anioiak
eta katioiak. Kapitulu honetan erradikal bidezko katen polimerizazioa ikusiko
dugu bakarrik, hau bait da inportanteena edo erabiliena behinttat. Honela,
kapitulu honetan rehar "katen polimerixatio" esatean erradikalen bidszkoari
buruz arituko gara. loien bidezko katen polimerizazioa beste kapitulu batetan
aztertuka dugu, zenbait eraugarri bereri bait du.

Katen erreakzio jeneral batetan hiru azpierreakzio edo erreakzlo sekundario dago.

1. Zentru a ktiboak eratzen d ituen erreakzioa k edo haste-erreaksioa,

2. Hasieran eratutako zentiu aktiboarsn erreakzioa inguruneko molekulekin. Gure kasuan, eradikalek monomeroarekin erreakzionatuko dute.
Eñreakzio honi propagazio-erreakzioa deritzo.

3. Zentru aksiboak deuseztatuak izaten direneko erreakzioa. Erreakzio
honi bukatze-erreakrioa derieo.
'Katen polimerizazioan ere hiru etapa hauek emango dira, eta honen
eskema zinetikoa grafikoki honela idatz detakegu.

I+nR
Hesiera

R.+M-.M;

M;
M,

+ M;

-

polimeroa

Bukaera

Non 1 = hastarazlea, R. = erradikal primario%, M = monomeroa eta
= n luzerako erradikal polimerizatzailea bait dira.

.

Gorago ssan dugunez, hasieran zahar erradikalak eratzen zaizkigu. Erradikal hauek eratzeka cubstantzia kimiko berezi bazzuk behar dira. hasaarazleak, reintzu egoera edo kondizio berezi batzuren pean gai izango bait dira
erradikalak ernateko. Erlradikalak hastarazleak jasan izan duen lotuñahausketa homoJitiko baten ondorio izaten dira, eta beraz egoera berezi honen
funtsa loturak homolitikoki hausreko behar dan energia ematean datza. Energi iturriak bi rnotatakoak dira bereriki: termikoak eta fotokimikoak; hoa,
baroa eta argia. Honen ondorioz bi hasiera-mota desberdindungo dugu,
hasiera temikoa eta hasiera fotokimikoa. Badago beste hirugarren hasieraprozesu bat. redox prozecu baten bidezkoa; redox hasiera izena hartzen du,

Esan dugunez, hasiera temikoa gelrta dadin beroa behar dugu. Esan ere
dugu hastarazle baten presentzia behar dugrila, erradikalak emango digwna.

Baina hau ez da oso-osorik sgia, bai bait dago zenbait monomem hasiera
beraz emateko gai denik erradikalak berak sortur. Honen adibidea estirenoa
dugu (CH, = CHq); ikus dezagun,
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Potirnerizazic termikoa berez ematen duten monomaroak eskasak dire-

nsz, hasiera honek ez du gerianei handirik.
Hastararle bidezkc hasiera termikcari lotzen bagatzaizkio, tera hartu
behar dugu kontutan: hausk, erradikalak sonzeko, lotura-hausketa bat jasaten dutela. Eta, beraz, hastarazfeek lotura ahul eta hauskorreko substantziak
izan behar dute. Lotura ahul eta hauskor hauek energi maila baxukoak dira.
Maizenik era biltren diien hastarazleak bi motatakoak dira : peroxidoak, 0-0
lotlira dliitenak ( E = 33 KC"/,,i, eta azo-konposatuak, N = N lotura dutenak
( E = 69 Kce'jm,,J.
Il-taulan hauetako konposatu batzuren formula, erabilpentanperaturako erernua eta sortren duten erradikalak ikus ditzakegu.
Polimerirazio bakoitzak mugaruko digu hauetako zein erabili.

Lot gakizkion orain hasferaren ikasketa sinetikoari. Ikuspegi honetatik,
hasiera bi erreakiotan bana detakegu. Lehenengoan, hsstarazlea deskonposatu egiten da erradikalak emanez; eta bigarrenean, erradikal hauek monomeroa erasotzen dute posimerizazioa aurrera eramango duen zentru aktiboa
eratuz. Erreakziook idatz ditzagun:

Bi arreakzio hauen abiaduraren expresioa idazten badugu.

(rnakoen bidez espezieen kontzentrazioa adierazi na hi dugu).
Maste-erreakrioaren abiadura totala bi hauan arteko erreakziorik geldienak mugatuko digu, eta hau abiaduraren etapa mugatzailea izango da. (Ikus
ELMUYAR 1 5.a, "Kinetika kirnikoa II", 6. arriaideal. Gure kasu honetan, (1-1 1
erreakzioa (1-21-a baino geldiagoa da jeneralean, eta honek markatuko digu
abiadura. Hau errara da explikatzen: lehenengoz, lotura bat haustea nekeza
gertatren da beti; bigarrenez, erradikalak oso espezie aktiboak dira era bere-

(3)Gure ondorengo awazonamsndua errazago izan dadin. hasiararlea bi enadikaletan
deskonposatzen deis suposatten dugu. Gerta daiteke, halere, hastaralea erradikel gehiegoran
deskonposatrea.

hala emakzionatuko dute inguniko monomeroarekin. Honen ondorior'(1-21
e r r e ~ k t i o ~(1
k -1 lak baino egoera energetiko hobeak izango ditu erreakzioa
aurrera dadin: eta, beraz, azkarrago emange da. Beraz hasisraka abiadcfra (1
1) erreakxioarsna dela asan dezakegu, eta behekoa idatr.

-

Dakigunez, erradikalak sortreka beste energi iturxi bat argia da; eta, prezeski, izpi ultramoreak. Erradiazia elektromagnetikook hiru eratara sor ditzakete erradikal polimerizatzaileak. Ikus dezagun.

-

Monom6ro bera ruzenean eraginer eta honen deskonposaketaz erradikal polimerizatzaileak sortu: adibide gisa estirenoa aipa dezakegu. (Lehenago
idatzitako erreakzloek balio digute bexoa argiaz aldatzen badugu).

- Beste bigarren bide batetan. argiak rnonomeroari arrotz raion substantzia kimiko bat eragiten du eta azken honek erradikalak ernaten ditu.
Substantzia kimiko honi fotohastarazlea asango diogu. Substantzia hauen
artean zenbait zetona eta aze-konposatu dira aipagarrienak,

- Hirugarren bidean, erreakzio-inguruneani dagoen substantria bst argiaren engipean emitatu egin daiteke. Egoera exzitatu honetan energi sobera
bat izengo du. Orain bsste bigarren substantzia batekin txoke egin dezake
energi sobera hori bigarren h oni traspacatuaz. Eta. azkenik, bigarren substantzia hau deskonpocatu egin daiteke erradikalak emanaz. Lahenengo substantziei fotosentikomaile deritze. Prszesu hau honela irudika dezakegu.
FS

ha

FS*

FS = Fotosentikortzailea, F = Besta substantria, R. = Erradikalak
Redox hasiera
Hasiera-mota honetan rsdox prozesu bat apmberxatzen da erradikalak
sortaraseko. Redax sistema hauek bai inorganikoak, bai organikoak eta bai

inorganlko-orgariiikoak ere izan daitezke. lkus deragun sistema hauen zenbait
sdibide.

- Sistema organikoa: Dimetilanilina - bentzolio peroxidoa,

- Sistema' inorganikoa: Ur oxidatua - burdina (11)
- Sistema

mixtoa: Alkohola

- Zerioa

(!VI

Erreakzio-ingurunsan hastarazlea deskonposatu egiten denean, erradikal
batzu emateko, hauetako erradikal guztiek monomeroa erasoko luketela
pentsa genezaka, katea polimerikoaren hazkuntzari hasiera emanar. Baina
errealitatean ez da honela garlatren, eta hasierako eñradikalen rati batek
bakarrik hattuko du parte. Efikatiak, parte hartzen duten erradikalen portzantaia emango digu.
Raina zer gertatzen da polimerizarioan parte hartzen ez duten erradikale-

kinl Erradikalak, jaiotzen denean, bi bide jarrai ditrske: monomeroa ereso,
polimerizazioan parte hartuaz; ala degradatze-prozecu baten bidez bere izakera kimikoa galdu, polimerizaziorako esperie antzua bihurturik. Degradabeprozssu hauen adibide gisa, beheko erreakzioa baliagarri raigu.

CH,COOOCOCH, -. 2 CH,COO- -. 2 C H .

+ 2 C0,

~2cH,cH,
Hasieraren abiadura kalkulatzeko rnomentuan efi kazi faktore hau kontutan izan beharko dugu; honela, (1-3)
expiesioan, lehsnagoko [l]-sen order f
[I] idatzi beharko dugu, zeren eta polimerizazioan benetan parte hartzen
duten elementuak ez bait dira [I], f [ I ] baizik. Azkenik,

izango da haste-abiaduraren expmsioa,

Lehenago aipatu dugunez katen erreakzio baten biganen urratsa propagazioa da. Polimerizazioaren kasuan, erradikal primarioak, monomero molekulak bat-banaka itsatsiaz, atengabeko hazte batetan murgiltzen dira
polimero-katea osatzeka. Grafikoki honela edieraz dezakegii.

lkuspegi zinetiko batetik, gure helbunia propagazio~renabiadure kalku-

lattea da. Propagazioan hamaik~erreakzio desberdin dugu, erradikal bakoitzak erreakzio berezia smango bait digu eta honen ondorioz bakoitzak ~ b i a dura desberdina irango du. Propagezioaren abiadura orokorra kalkulatreko
hamaike erreakzio hauen abiadura ezagutu behar dugu, eta hau arazo tatza
da. Oztopo hau gainditteko zera sliposatsen da,

hau da, erradlkal polimerlratzaileen ermaktbtasunak ez duela katen luseraz
dependatren eaa orduan erreakrio griztien abiadura berdina izango da. Orain
k, propagazio-konstantea definitten badugu, goian idatzitako erreaktio guztiak batezan !abur ditzakegu,

Eta erre8 kzio honen abiaduraren expresioe hau izango de

non [M'] = erradikal-kontzentrazioa

[M'] = monomero-kontzentrazioa

Polimerizazio-pmzesuaren azken etapa bukaera dugu. Bukaera ematekci
hEru era nagusi dago: estekeketa, desproportzioa eta katen transferentzia.

Azkeneke hau, katan transferentzia alegia, nahiko berezia denez, ata1 berezi
batetan ukituko dugu.
Eszekaketa eta desproportzioa zertan dautzan adierazteko biderik argiena, gertatzan diren erreakzioak idaztea da.

Bukatze-abiadura kalkulatzeari Iatzen bagatzaizkio, hauetako bukaeramota bakoiizak berezko abiadura izango du, baina posible izango d a k,
bukatze-konstantea definitzea; eta era berean bukatre-abiadura expresatzea,
Honexegatik. bsheko erreakzioa idaztea zilegi zaigu.

Erreakzio honi dagokion abiaduraren expresiaa honela idatz derakegu.
R, = 2 k, [M.]2

1-7.-Erradikalen

.( 1-51

bidezko katen polirnerizazioaren zineti ka

Aurretik ikusia dugu, etapa bakoitza azterlzerakoan, erradikalen bidezko
katen polimerirasioareni etapa bakoitzeko abiaduraren expresioa. Bwridatz
ditsagun expresfook.
Hasierarako

R , = 2 k,f [I]

Propagaziorako

R,

Bukaerarako

R, = 2 k, [M.I2

= k,

11-31

[M.][M]

Polimerizazio-prozesu osoaren abiaduraren expresioa ka'lkulatzea da gure
helburua. Honela, bada, guzti hau erraztu egin behar dugu, Aplika diezaiogun
gure prozesuari egoera estarionarioaren hipotesia. (ikus opuc cita). Honen
endorioz, erradikalen eratze-abiadura hasieran, eta erradikalen hiltseabiadura bukaeran berdinak dira; hots, R, = R,. Eta beraz,

Kasu hanetan zilegi zaigu egoera estarionarioaren hipotesia aplikatzea,
rentru aktiboen kontzentrazioa oso urria bait da. Enadikal palimerizatsaileen
d l izaten da,
kontzentrazioa 1

Orain [M 1-rentzat aurkitutaka balioa (1-4) exprssioen sartrsn badugu

propagazio-abiadurarentrat exproslo berri bbat ¡rango dugu.

Guti interesatzen zalguna polimerirazio-abiadura da. Nontuten hartu
beharko dugu polimerizazio-abiadura monomeroaren desagertze-ebiadura
dela; eta honela idatz dezaksgu, berar:

Bapkete honen lehen batugaia hasleran iraaen den monomerosri dagokio;
eta bigarrena, berrir, propagazioan irazten denaii. Hasieran irazten den
monomero-kantitatea oso aikia da propagazioan irazten denarekin konparatuaz. Honen onderiaz,

eta berar

Hau da, propagazio-abiadura polimerizazio-ebiaduratm hai desakegu. Hau
experimentalki konprobatu izan da.

Har deragun orain (1-6) ekuazloa, era ikus zersn rnenpean dagoen
propagazio-abiadura edo, beadina dena, polimerizatio-abiadura. Gure kasu
honetan (hau da bukaera bimolakularra eta hasiera monomeroaren rnenpeko
ez denean), R,-ren [M]-rekiko dependentzia 1 da, eta [I]-rekikoa '1,. &este
hitretan esateko, abiadurak monomero-kontrentrazioat eta hastarazlekontzentrazioaz depsndatzen du.
Zenbait polimerizaziotan ez da goian esan dugun dependentzia hau ematen, beste bat baizik. Dakusagun zergatik.

-

-

a) Gerta daiteke erreakzio eldia (1-2) erreakzioa izatea, eta ez (1-13-a.
Orduan. R, [M] eta R,
[M!".
K a w honetan hastarazle-konuentrazioak
ez du axola.

b) Monomeroak parte hartzen du hasíeran, adibidez hastarazlea eras*

tren

kasu honetan Rl

-

-

M+!-M

[M]eta R,

+a

.Y

-

c) Gerta daiteke dkszisk monomer+kontzentrazioar
orduan, R ,
[M] eta R,
[M]~".

dependatrea;

Katen polimerizazioaren bukaera-etapaz hitzegin dugunean, eta katen
transferentzia aipatzera koan, hura zertan retran aurrerago ikusiko genuela
esan genuen. lkus dezagun, bada, zer den katen transferentzia.
Pentsa dezagun hazten ari dsn erradikalak txake egiten duela
monomero-molekula batekin eta molekula hau bere kateara estekatu beharrean, erradikal luzeago bat lomeko, zentzu aktiboa honi transferitzen diola,
honela polimero hil bat eta erradikal berri bat ernanaz. Era grafiko ibatetan.

Monomeroarekin kontatu duguna becze substantzia batzurekin ere gens
daiteke, hala nola hastarazlea, polimero bera eta ingurunean dagoen substantzia arrotz batekin. Guzti hauei transferentzi ajenteak deritze.

Katen transferentzia, esan duguner, bukaera-mota bat da; baina mota
berezi bat, halere, Guk kontrola dezakegun bukaera bat da. transferentzi ajentea erantziaz ala ez srantziaz, gehiago ala gutxiago erantziaz. Honexegatik,
bukaera Rau ez dela berezkoa esaten da, artifiziala baisik. Bide honetan, polirnerirazio bati transferentzi ajente bat sransten diogunaan borroka bat sortzen da bi erreakzioren artean, propagazio-erreabioa eta transferentzi erreakzioen a m a n alegia. Hauetako nagusi zein den garrantzi handi izango du polimerearen ezaugarritarako. ldatz ditzagun bi erreakiook.

eta hirugarren bar idazten badugu, X erradikalen bilakaerarena alegia,

I') Sortutako X erradikalak beste srrearklo batzuten parte har derake, hala nols bukaera
berrttko batetan, degradazio batetan b i n a bide nagusia hau dela suposatu dugu.

....

11-7) eta (1-8) erreakzioak konparatren badttugu zera ikusten da, biek erradikal berri bat sortren dutela, ex dela ex batetan 5s bastean emdikalik dausastatzen. Azken flnean, erradikal-kopurria konstante mantentzen da eta ez da
propagazioa oaopatren. Ukitu behar den beste ikuspegi bat abiadurakonstantaaren balioa da, zemn eta k, > k, ala km< ik, bada erreaksioa azkamago ala geldiago joango bait da. H ~ l sre
a honek ez digu szer berrirfk arakusten. Badago beste puntu bet ukitu ez dugrina, (1-7) erreakzloak erradikalen
hszketa jarraitzen du, (1-8)-ak erradikal berri bat eta polimero hil bat sdrtsen
duen bitartean. Hcts, (1 -7)srreakzioa jarraitzen duten polimerixazioek polimero luzeagoak IPM altuagoak) ernango dizkigute (1-81-a jarraitzen dutenek
baino. Honexegatik. oso kontutan hertu behar da k&,, erlazioa, zeren eta 4,
>> k, bada ose porimero motzak ukanen bait ditugu. Transferentri ajente
bortitr baz erabiliaz lortutaka polimere motzei telomero deritze, (lkus 1irudia).

TRANSFERENTZI MZNTEA
TTILBENE!ENQA
o ISOPROPIL BENTtENOA
a TOLUENOA
n B'ENTZENOA

Dliolbatraileari katen transferentrlsren eragina poliestiranoren polirnerirazio-meilan IR. A.
Gragg eta F. R. Mayo "Chain transfer in the Polymsrizetlon of Swrene lbI, ñhe Reactivltles of
Hydrocarbons toward the Ctyrene Radical". 'Dlsc. Faraday Soc: 2,328-327,1947).

1-9.-Pisu molekularrarakin erlazionatutako zenbait parametro
Bi parametro funtsezko ikuslka ditugu, polimeroaren ezaugarriekin
zuzsnki erlazionatuiik daudenak: katea zinetikoaren luzera, eta poliimerizaziomaila,

- Katee sinerikoaren lurera honela definitzen da "tentru aktibo bakoitzak kontsumiuen duen monomero-unitatezko kopurua". Matematikoki.

€do (1-41 eta [M ]-en expresioa kontutan hartzen badugu.

-

Palimerizazia-maila jadanik definituta dugu. Katea zinetikoaren luzeraren definjzioa hartzen badugu, bukaera guztiz estekaketaz bada R, = 2 u izango da, ata guztiz desproportzioaz bada K, = v. Benetako sicternetan ex da
inoir ematen estekaketa hutsa, eta er desproportria hutsa ere; eta, gainera,
katen transferentzia ernan daiteke. Beraz. goian aipatutake bi balioak extremoak dira, eta ez dira emango. Honela, sistema batenz, definitneko bukaeramota guztiak kontutan hartu 'behar dira: beraz, definisioz behekoa idatz dezakegu.

K" =

haziera-abiadura
bukaera sortzen duten erreakzioeri abiadura

Il-10)

Suposa dezagun palimerizazio bat dugwla, non bukaera-mota gurtiak
ematan bait dira: guk, polimerizazio honek sortutako polimeroak zain K, duen
kalkulatu nahi dugu. Honerarako (1-10) expresioa erabipika dugu.

(4) R, honen bidez bai astekabta eta bai despropomioa inidlkatzen ditugu. thsnengo
[I] ata bigarwnean R, = f 3 k, [P].

kasuan R, = f k,

(5) Pollmeroari transferenwia ez dugu kontutan hertzen er bait da pollrnem bernnk
soman.

lzendatsailearen lehenengo terrninoa berezko bukaeran dagokio, eta bestea katen transferentriari: rnónomaroari, transferentzi ajente arrátzari eta
hastarazleari. Goiko expresioa honela idatz dezakegu

C
non CM - h
kp .

--re
el.
- k.

$=

transferentzi konstanteek bait diri.
kP

Atal honetan rera ikusiko diigu: zein den tenperaturaran eragina bai polimerizazioaren ebiaduran bai polimerizazio-rnailan, era katen polimerizazioa
posible egiten duten faktora termodinamikaak zeintru diren.
tenperaturaren eragina polimerizlhrio-abiaduran
Suposa dezagun polirnerizazioaren hasiera termikoa dela. Orduan, ikusi

dugunez, abiaduraren expresiaa behekaa da.
k
R, =~

kdln

fl" [M] [I]'"

Dakigunez llkus ELHUYAR 19.na, "Zinetika kirnikoa") edozein abiadurakostanta Arrhenius-en expresioa erabiliz adieraz dezakegu: hau da

non A konstante baita da, E prozssuan xahututako energia, T tenperatura eta
R gasen konstantea. Beste modu batetara idatziz,

Arrhenius-en ekuatio hau polimerizazio-abiadurarsn expresiori aplikatzen
badiogu,

sdo T - m koafizlente gis. jartzen badugu

E.

= E.

+ +' E

2

5
eginaz
2

daukagu. Honek abiaduraren dependentzia ematen digu tenperaturarekiko.
Bide honetan, E, > O bada, koefizientea positiboa ¡tango da ePa prozeswaren
abiadura tenperaturarekin batera handituko de; eta E, < O bada kontrakoa
gertatuko da. Honek bide poPit bat erakucten digu prosesu jakin baten jokabidea ezagutzeko, energi balaritze batetan oinarrituaz.

Polimerizazio-rnaifa gta tenperatura
Tenpsraturaren araginak polirnerizazio-maiFaren bukaeraz dependatuko
du, baina azkenik abiaduraíentsat lortutako expñesioaren antzeko bat lortuko
dugu. Aztar dszagun fenomenoa bukaera estekaketaz gertatren denean.
Dsfinizioz

-

x,=2v

beraz pren expresioa kontutan ifanik

eta logaritmoak harturik

-

2
+in
(A, A,Y"'

In X, = In

non E," = E

---Ed
E'

D

2

2

[ M1

If[ I ] ) " ~

--E ,n
RT

beit da. Tenperaturaren koefiziente gisa idatzirik.

Honek polimeritazio-mailaran aldaketa ematen digu tenperaturarekin.
Estekaketaren kasuan, Eln negatiboa da, eta beraz tenperatura igotsean
polimerizatio-maila jaisten da. Beste bukaera-moten kasuan berdin egingo
genuke.

Katen polimerizazioaren energi balantzsa

&kan ata1 honetan 'katen polimerizazioaren posibletasuna aaertu behar
dugu. Termodinamika k esaten digunez, piozesu kimiko ibat espontaneoki ger-

ta dadin horretan xahutzen den energia askearen ugalpenaren zeinuak negatiboa izan behar du. Heu da, proresuen xehar energia askea geldu behar dugu
hasierako egoaratik bukaerako egoerareino joateko. (6)

Dlefinlrioz, energia askea heu da

non AH prozesuaren entalpia eta AS entropiei bait dira. 81 hauen baloreek
energia askearena mugatuko digute. 111. taulan entropiaren eba entalpiaren
baloreak ditugu polimerizazio-prozasuetan. Ikust~ndenez, bai AH-ren baloreak eta bai A8renak negatiboak dira: lehenengoak, AG-ren expresioen jartzerakoan zeinua mantenduko dute; bigarranak, bestalde, positiboak bilakatuko dira. AH-ren balare~kAS-renak baino askoz handiagoak diraner AG beti
negatiboa izango da, eta prozesua espontaneoki ernanga da.

III. taula. Polimerlzerio-entropiak eta -entalpiak 25'-tan.
(R. M. Joshl eta B. J. Zwolinski-k "Vinyl Folyrnerlzatl~n"-en bildutako d~mak.Hew York 1967.)

Orain arte gertakizun experimental bat besterik ez dugu azaldu: hemendik aurrera gertakirun honen zergatia argitzen saiatuko gara. Entalpia kontutan hartzen badugu, hau normalki neurtzen dugun polirnerizazio-beroa da:
hots, mol bat monomero mol bat unitate polimeriko bihurtzean xahutzen den
beroa. Monomero baten C=C lotura bikoitzak katea polimeriko batetan parte

(6) Ikus "Fislcoqulrnica*'Gilbert W. Csstellan. Edi. Fondo Educativo lnteramerlcsna, S. A.
Puena Rico 1975. 10. Ikasgaia.
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hartzen duenean hautsi egiten da, n orbital molekularra a orbital bat bihurturik. lkuspegi energetiko batetik o orbitalek egonkorragoak dira; hau da, snergi
maila baxuagoa dute n orbitalek baino. Honela, n orbital batetik bateaara
pasatzean energia askatuko da. Termodinamikak ssaten digunez, askarren
den energia negatiboa da ata taulan agertzen diren baloreak explikatvrik gelditzen dira.
Entropiari lotren bagatzaizkio, zera h a m beharko dugu kontutan: egoera
desordenatu baten entropia egdsra ardenatu batena baino handiagoa dela.
("Fisi ..." 9. Ikasgaia). Gauza nabaria da, polimeroak egoera ordenatuagoa
presantatsen duela monornero askeak baino, polimeroerern askatasungraduak monomeroarenak baino urriagoak izanik. Beraz, polimerizazioan
antropia gutxiagoko egoera batetara pasatzen gara, eta guztiz logikoak azaltren zairkigu raulako baloreak.
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