KATEN POLlMERlZAZlO ION1KOA
Aurreko artikuluan (ikus ELHUYAR 20. renbakia), katen polimerisazioa
aztertzean, bi ataletan bana genexakeela ikusi genuen: erradikalarioa eta ionikoa. Esan ere egin genuen bigarren hau, ionikoa alegia, aurrerago ikusiko
genuela, zenbaiz berezitasun agertzen zuenez. Ordua iritsi da eta hemendik
aurrera xede honi lotuko gatzaizkio.

11-1. ZENBAIT KOMTSIP'ERAZl O OROKOR
Katen polimerirario ionikoan pol~merizazioaaurrera eramaten duen zentru aktiboa ioia, katioia eda anioia da. Prozesu hauen eznugarri inportanteenak hauexek dira:

-Tenp.eintura. Proresu hauek tenperatura baxutan ematen dira, jenexalean O 'C baine baxuagota~.
-Hestarazleak. Katen polimerizazio ionikoan, hastarazlsek, hasieraetapatik aparte, polimerizazio osoan zehar hartzen dute parte. Beste hitz batzutan, katalisatzaile gisa jokatzen dute. Honexegatik, PI-ari buruz ari garelarik, oso arrunta da katalisatzaileaz mintzatzea hastarazleaz hittegin beharrean.

-Bukasra. H auetako renbait polimerizaziok ez du bukatze-etaparik, eta
"polimero bizi" delakaak lortzen dira.

-Abiadura. Polirnerizazio ionikoen abiadura oso handia izaten da eta
maiz zail gertatzen da erreakzio-kondizioak ipintzea erreakzionatzailaak agortu baino tehen.
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Polimerizazio ionikoen kondizio expeiimentalak oso birproduzigaitzak
dira, eta honen ondorioz ez da polimerizazio-prozesu hau oso ando ezagutzen.
Monomero jakin bat iranik, polimer!zatzeko zein bide eramango duen
honen polaritateak eta eratutako ioiaren azido/base indarrek esango digute.
Honela, elektrioi-ernale taldeak dFtuzten monomeroek korbonio-ioi egonkorrak osatuko dituzte eta katalisatraife kationikoz polimeriratuko dira hobekien. Aldiz. alektmi-hartzaile talde ordezkariak dituzten monomeroek anioi
egonkorrak osatuko eta kataiisatzaile anionikoak beharko dituzte. HoneEa
erradikalezko polimerizazioa bi hausn arteko kasua dela kontsidera desakegu
eta joera berezirik ez duten polimeroak emango dizkigu. Monomero batek
hauetako bide bat baino gehiago jarrai dezake polimerizatzeko.

Polimerizazio ionikozko mata honetan, hazir doan rentru aktibaa katioia
da. tentru aktiboak monomero-molekulak itsasten ditu hazteko eradikalerko
polimerizazio bezals.
Polimerizazio kstionikoak et dira oso ezagunak eta ulertuak. Jeneralean
tenperatura baxutan ematen dira, -100 "C-tik 20 "C-tara, eta oso azkarrak
izaten dira. Honela, isobutilenoaren po'limerizazioa katalisatzaile gica segundo Hsbur batzutan AlCl, edo BF, erabiliaz ernazen da. Prozesuaren tenperatura monomeroaren eta aukeratutako katalisatzailearen biziki menpekoa da.
Tenperatura baxuak nahi izaten dira albo-erreakzioak gerta ez daitezen.
Polimerizazio-prozesua oso sentikorra da zi kinkeriekiko, eta honexegatik bai
rnonomeroak eta bai haszarazleak oso puruak izan behar dute. t . irudian
zikinkeriek poliisobutilenoaren polimerizazioan duten eragina ikusten da.
Polimerizazio kationikoa katen polimerizazioa denez erradik~lezkopolimerizazioari aplikatsen genion eskema zinetikoa erabil deraksgu PK-a deskribatzeko.

Katioia arreakrio-ingurunean haz dadin era nahiko egonkor izan dadin
honen karga positiboak nola ede hata konpentsatuta sgon behar du, erabiltzen diren disolbatzaileak polaritate baxukoak bait dira. Katalisatzsilearen rati
batek hartuko du katioi polimerizatzailearen karga posiaiboa konpentsatzeko
funtzioa, r a t i honek kontia-ioi edo kentra-ioiaren funtzioa beteko du. FunUio
hau karga negatiboa duen zatiari dagokio. (ikus "Disolusioak, jalkiak eta
redox sistsmak", Donostiako Kimika Fakultateko zaldea, U.E.U., lrufiea
1978).

Poliisobutilenoaren PM-aren dependentzia.

Katalisatrallearen kontzentraxloarekln, disolb~aallearenpurutasun ezkrdinak kontutan harturik:
( 1 ) EtCl hlm aldlz distilatula, luninak H,SO, % 46-tik pasata eta P,O,-z Iehwtuta.

( 2 ) EtCI behin distilatuta, lurrinak H,SO, % 96-tik pasata eta P,O,-r

lehortuta.

(3) (2)-tiko EtCl 600 rnl eta 300 m! EtCl errektrfikatuta nahastuz.
(4) EtCl errektifikatua.

(51 (21-tiko EtCl 1200 ml

+ EtCl 80 m! distilatuta, lurrlnak H,50,-tik

pacata eta P,O,-r Iehor-

tuta.
[firnal. t . Vinyl Polymerization. edited by G.E. Ham, vol. 1 , part. II. 1st. ed., Marcel Dekker,
New York, 19691
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Polirnerizazio kationikoa hasterazleek eragingo dute. Gure kasuan, hastarazleek polimerizazio osoan zehar page hartzen dutenez, katalisatzaile izenaz
izendatzen dira rnaiz. Polirnerizazio kationikoari hasiera ernateko lau
hastarazle-sistemok ezagutzen dira bereziki.

1.-Azido protonikoak. Hauen artean H CI, H,SO,. eta CI,CCOOH azidoak dira aipagarrienak. Azido hauek erreakzio-ingurunean ienizatu egiten
dira azidoarh dagozkion protoiak eta anioiak emanez, protoiek monomeroaren
lotura bikoitza erasotzen dure katioi hastarazlea ocaturik. Bitartean, anioiak
kontra-ioiaren papera jokatzen du. Adibidez, arido klorhidrikoa erabiltzen
badugu hastarazie gisa beheko erreakzioak izango ditugu:

2.-Azido aprotonikoak. Friedel-Crafts-en konposatuak dira jeneralean;
hau da, atomo zentral eilektroi-emailsa lotura kobalentet molekuEa osarsen
duten beste atornoekin lotuta. Hauen artean aipagarrienak B F , TiCl,, eta
AlC1, dira. Hastarazleok substantzia protoi-emaile bat behar dute hastaraslakide eda kokatalisatzaile gisa. Kokatalisatraile erabilienak ura eta azidoak
díra. Hactarazlea eta hastarazlekideak konplexu bat osatzen dute, reinek
monomeroa srasotzen bait du, polimerizas~oarihasiera ernanaz. lkus dezagun
nola

3.-Karbonio-gatzak, Talds honetan Al (CH,CH,),, AP (CH,CH,), CI eta
antzeko kanposatuak sartzen dira. Hauek ere kokatalisatzailea behai dute;
kasa honetan aril eta alkil kloruroak dira erabifienak. Honetan ere hastararleak eta hastarazlekideak konplaxua aratzen dute. zeinek monomeroa erasotzen bai? du. Adibide gisa,

4.-Substantria katiogenikoak. Haueta koak t-B wC10,, 1, eta Ph,CCi-a
ditugu. Hauetako 'batzuk kokatalisatraileak behar ditune.
Propagazioa:

Propegazioan monomero-molekulak hazten ari den katioiari itsasten zaizkio. Propagazioa beheko baldintzen menpekoa da:
1-kontra-ioiaren izaera eta €amaina.

2-hazten ari den katioiaren egonkortasuna; honek monomeroak itsasteko
ahalmena emango digu.

3-Disalbatzailearen izaera: hau da, konstante dielektrikoa eta solbatatzeahalmena.
Propagazioa honela irudika desakegu,
non P,

+

P i...Ge + M -, P i,... Ge
harten ari den polimeroa eta Ge kontra-ioia bait dira.

S. irudian kontra-ioiaren trukaketak poliisobutenoaren polimerizazioan
duen eragina ikusten da. Malda berdineko zuzenen deslekuketek abiadurakonstante desberdinak adierazten dizkigute. Malda-aldaketek erreakziobide
desberdina markatzen dizkigute.

Tenperaturaren eragina pollisobutilenoaren bateztesteko pisu molekular liskarsuan. zaina
alurniniodun sistema katalisatzaile zsnbait erabifiaz lortuta bait dago.

IKennedy, J. P. & Gilham, 3. K. Adv. Polym. Sci., 10 (1972), 1 ]

Disolbatzailearen eraginari lotzen bagatraizkio, ioisn separaziea kontutan
hartu beharko dugu. Zera esan nahi dugu, katioiaren eta kontra-ioiaren arteko
elkarrskintza eta hauen izaera. Bi ioiok hiru rnodutan egonkor dira disolu-

zioan:

1-mBA

-

honen elkar-lotura kobalente bat osaeen dutela.

2-mBtA- . halr da, ioi askeak osatus: hots, elkarren artean zer-ikusirik
izan gabe.
3-mBt,..A-

-

bikote elektroniko bat osatuz.

Bi ioiok dauden egoera disolbatzailearen konstante dielektrikoaren eta
solbatatre-ahalmanaren menpekoa izango da. Bi baldFntzok geroz eta handiagoak itatean ioien separarioa geroz eta handiago izango da; hots, ioi
askeak faboratuago izango dira. Bestalde. ioi askeak bikote elektronikoak baino azkarrago propagatzen dira; beraz, zenbait mugaren barruan, konstante
dielektriko eta soilbatatte-ahalmen aftuko disolbatraileak korneni zaiskigu
propagazioa errazteko era azkarizeko. Honen froga experimentala da 1. zaula:
l. taula.

Disolbatzailearen eragina estirenoaren polimerizario kationikoan
Disolbatzailea
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Propagazioa ikusmiia zinetikotik begira dezagun oraingo honetan. Erradi-

kalezko polimerizazioan gertatzen zenaren aurka, polimerizario kationikoaren
etapa geldia propagazioa da, eta ez hasiera. Experimentalki, karbokatioi jakin
bati dagokion erradikala berau baino egonezinagoa dela ikusi da. Honen
ondorioz, hau da, katioien desagertze azkarra dela eta, egoera estazionarioaren hurbilksta polimerizario kationikoaren eskerna zinetikoari aplhkatuezina
gertatzen da maiz.
Bukaera:

Bukaera, bai ajente apropos bati egindako transferentriar, bai berezko
bukaeraz gertatzen da. Azkeneko hau beti unimolekularra da, erradikalezko
polimerizazioan gertatzen zenaren kontra. Berezko bukaera, bectalde, kontraioiaren izaeraren eta karbokatioiaren egonkortasunaren rnenpekoa da.
Orotara, bukaeran ematen diren prozesuak lautan bana ditzakegu ("1.
(*) Poliisobutenoaren polimerirazioa &FJH,O sistema katalisatzailea erabíliaz izango da
gure eredua.

1.-Transfsrentzia

monomeroari: hau bi modutan eman daiteke:

2.-Transferendia transferantri ejente bati: transferentsi ajentea disolbatzailea irango da jeneralean.

3.-Bukaera espontaneoa: beheko erreakzioaz irudikatzen da.

4.-Katea zinetikoaren bukaera: aurreko kasuetan, katea polimarizatzailea nola edo hala birsortu izan da; bukaera-mota honetan ez da hau gertatten, eta katea guztiz hiltzen da.

Polimerirazio kationikoairen eskama zinstikoa :

Atal honetan katalisatzaile/kokatalisatzaile sistema hastarazle bat erabiltzen duen polimerizazio kationikoaren eskama zinetikoa ikusiko dugu. Bukaera espontaneoa dela kontsideratuko dugu. Katalisatzailea Kat-az, era kokatalisatzailea XH-ez irudikatuko ditugu.
Hasisraren lehensngo urrats bezala, katalisatraileak eta kokatalisatzai-

leak erreakzionatvz konplexu bat osatuko dute,
Kat + XH

=K

KatX- H+

(2-1)

Konplexuak monomero-molekula bat erasoko du, polimerizazioari hasiera emateko,
Kat X- H+ + M

_kl_.

H M+.... Kat X-

Bi etapa hauen artean geldiena bigarrena da, eta 'berax azken honek
mugatuko digu haste-etaparen abiadura. Hau dela eta, haste-abiaduraren
expresioa honela idatzi ahal irango dugu.

R, = k, [Kat X- H']

[M]

(2-1 1 oreka kimikoa kontutan hartzen badugu,

IKat Htl

= [ ~ s t[XH]
]

3

[Kst X- Ht]= K [Kat] [XH]

eta haste-abiaduraren exprecioan jarririk

Rl = K k, [Kat] [XH] IM]
Eortzen dugu azkenik.
Propagazioa, berrir honela idatz dezakegu,

H'Pt, ... KatX-

k

+ M -". H P,,

... Kat X-

eta honi dagskion abiaduraren exprecioa,

R, = k, [ H P+, Kat X-] IM1

(2-21

Bukaera espontaneoa kontsideratu dugrinez, etapa hau unirnolekularra
irango da. ldatz dezagun,
kt
HPT ... KatX- 3

Pn + KatX-

Ht

honi dagokion abiaduraren expresioa idatzirik
R, = kb [HP;

...KatX-]

Egoera estazionarioaren hurbilketa aplikatzen badugu R, = R, izango da,
eta honela [HP; ,.. KatX-1-ren balioa kalkulatzerik izango dugu. {*)

K k, [ K a t ] [XH] [ M ] = k,* [HP:

,.. Kat X-]

-

[HP; .., Kat X-l] = K k, [Kat] (XH] [M]
KtB

('1 Kontu handiz aplikatu behar dugu egoera estazionarioaren hipotesia, zeren eta. lehenago esan dugunet, rnaiz ez bair da betemn polimerizazio kationikoan.
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Azkeneko berdintasun hau (2-2)expresioan ipintzen badugu, propagetio-abiaduraren expresioa lortuko dugu.

R,=

'

Ky.K [Kat] (XH] [M]'

Oakiguner, prupagario-etapa polimerirazio kationikoaren etapa geldia da
eta. beraz, propagazio-abiadura polimerizazio-abiadurauat je dezakegu.
Polimero-molekulen lusera ezagutu nahi badugu, beharrezkoa zaigu
katea zinetikoaren lusera zein den jakitea, Polimerizazio kationikoaren bukaera unirnolekularra denez, katea zinetikoaren luzerak eta polimerizazio-mailak
balio berdina izango duta, Definizioa.

V

=

propagatza-a biadura
katea hilak eratzeko abiadura

Era gure kasuan.
v=

k, [HP; ... G;] [M]
kp
% [HP, ... G,] = kt* [ M ]

-

11-3. KATEN POLIMERIZAZIO AN ION1KOA
Elektroi-hartzaile talde ordezkariak ditusten monomereek emango dute
poillmerizazio anionikoa. Polirnerizazio kationikoa ata anionikoa oso antzekoak dira, berauen bilakaeran desbetdintasun funtsezko bat bakarra dutelarik.
Polirnerizazio kationikoan bukaera oso erraz gertatzen den bitaman, potimerizazio anionikoan aldiz ez da honela gertatzen; ete, gehienetan, FA-k ex du
bukaera-etaparik. PA-a bi etapatako prozesua bihurtzen da: hasiera eta propagatioa alegia. Hain ruzen, erreaktioa monomeroa agortzen denean amaitzen da eta polimero "biziak lortzen ditwgu. lzen hau ernazen taie zentru aktibo polimeritatrifea deuseztatu ez delako, eta sistemari monomero gehiago
erasten bezaio polimerizazioa birsortzen delako.

Hasiera eta propagarioa :
Polimerizazia anienikoari hasiera emateko lau sistema hastarazle erabiltzen dira.

1.-Metal alkaliarrak eta hauen konplexuak. Monorneroari elektroi bat
transferitur ematen diote hauek polimerizazioari hasiera. Adlbidet sodio/naftalena konplexua erabiltzen badugu

honek monomeroari elektroia transferituko dio

Monorneroari elektmia transferitzean ioi-erradikal espezie egonezina sortuko da, reinen bi erresonantzi hibridoak erreakzioan idatzirik bait ditugu. loierradikal hauek, oso egonetinak direnez, elkarrekin erreakzionatuko dute,
mutu erradikalarioaren bidez bianioi bat osatuz, reina bi rnuturretatik hasitten
hasiko den polimeroa emateko. ldatz dezagcln erreabioa,

2 [~H,-cHR] Na'

""- Na'

[ ~ H R - C H , - C H , C ~ R ] Na'

2.-Konposatu organometalikoak: Hauexek dira aipagarrienak, buti!
lidoa, alkil boroak, Grignard-en erreaktiboak. Hasiera bi urratsetan ernaten
da; lehenengoan hastararlea ioniratv egiten da, butil Iitioaren kasuan

BvLi

-+

Bu- + Li'

(BU- = CH,-CH,-CH,-CH,-)

eta bigarren aniaiak monomeroa erasotzen du. honi karga negatiboa transferituz era anioi polimerizatzailea sortuz. Katioiak kontra-ioi gisa jokatren du.

Bu-

+

Li'

+

CH,=CHR

-+

BuCH,CHR-

... Lit

Hauek dira poiimerizazio anionikoaren katalisatzaile bortitsenak.

3.-Lewis-en baseak: Hala nola anilina. Sistema hauen hasiera aurrekoen antzekoa da. BG Lewis-en basea bada.

Zein base erabili, a'hula ala borlitza, monomeroaren izaerak esango digu.

tu) Bien arteko hibrida hau idazten dugu, zeren eta hau egonkorrena bait da ata beraz
erradikala honen bidez abiatukn bait da.
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4.-Enargia

altuko erradfazioak,

Propagazioa polimeriratio kationikoan ematen den modu antzekoak
emaaen da PA-an, eta hain zuren baldintza berdinen rnenpakoa da. Propagazioa da PA-ren etapa geldie, ata honen ondorioz abiadura-mugatzailea izango

da. Aropagazioaren baldintsa kontrolatzaileak kontra-ioi eta dicolbatzailearen
izaera izango dira. Azken finean PK-ari buruz esan genuena erabil daiteke PAaz mintzatzean.
PK-ari aplikatu genion eskema sinetikoa ia osorik baliagarria irango zafgu
?A-arentzat: bukaera-etaparik ez dagoela hartu beharko dugu kontutan. PAari nolabaiteko bukaera definitiboa emateko bide bakarra erreakzioinguruneari transferentzi ajente bat eranstea da.
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