carn
QumekkiKutcaiuwhiftalak
Babestutako argitarapena
Edici6n patrocinada por la

Caja do. altost,tos
egoe. 90n. 94tiGhtian.

Jabegoa (c): U.E.U.(except "KIMIKAKO ZENBAIT OINARRIZKO
PRAKTIKA" M.Anaeles Garralda)
ISBN : 84-86158-01-X
Leqe Gordailua : SS719/82
Inprimategia : Donosti Aurrezki Kutxa

III

AURKIBIDEA

KIMIKAKO ZENBAIT OINARRIZKO PRAKTIKA

3

1.- BEIRA NOLA LANDU
a) Bunsen metxeroaren maneiva

3

b) Beira nola landu

4

c) Tapoien zulatzea

6

2.- DISOLBAGARRITASUNA, IRAGAZPENA ETA HAUSPEATZEA . • •

8
8

a) Disolbagarritasuna eta kristaltzea

10

b) Solido/likido sistema'baten iragazpena

15

, REDOX BALORAPENA .
pj_satu

15

by Solidoakt-iolaanSfe rituAtataz aforatuetara.

15

c) Pipeta

16

d) Bureta nola erabili

17

.

..

e) Analisi bolUmetrikoa. Kuantitatiboa. Oxidazio-

-erredukzio bolumetrikoa • .

. .

18

.'

f) Baloraketa nola ecjin

19

4.- AZIDO/BASE BALORAKETA

21

a) Nola lan egin

21

5.- ESTERIFIKAZIOA, ETIL AZETATOAREN LORBIDEA .

25

6.- OREKAREN DESPLAZAMENDUA.

27

a) Orekaren desplazamendua
b) :Adierazleak . .
.

c) Gatzen hidro1isia .
.

.........

m.

27

•

•

•

...

27

.

.

.

28

•

d) Ion amankbmunaren efektua. DisOlbagarritasun-bi
derkadura

29

IV

e) Tanpoi-nahaste baten efikazia

7.- 5 0
2 8

ETA I IOIEN ARTEKO ERREAKZIOAREN ZINETIKA .

a) Alderdi experimentala
8.- KOBRE (II) HIDROXIDOAREN PRESTAKETA

30

33
34

37

a) Prozedura

37 '

b) Hauspeakina berdisolbatzeko zenbait frogaketa

38

ESEGIDURAZKO POLIMERIZAZIOA

1.- SARRERA

41

2.- ESEGIDUREN FISIKOKIMIKA

45

a) Monomeroa

45

b) Ingurune sakabanatzailea

45

c) Hastarazleak . .

46

d) Esegitzaileak

47

3.- ERREAKZIO-EKIPOAREN DISEINUA

51

1.- Produktuaren zehaztasunak

51

2.- Erreaktorearen bolumenaren determinazioa ...

58

4.- POLI(BINIL KLORURO)AREN LORPENERAKO ERAIKUNTZA
INDUSTRIAL BATEN DESKRIPZIOA

63

V

HIDANTOINEN KIMIKA: HIDANTOINA-DERIBATUEN SINTESIA,
EZAUGARRIAK ETA ERREAKZIOAK

1_- SARRERA

GISA

69

II.- HIDANTOINEN BEREZITASUNAK ETA ERREAKZIOAK
Berezitasunak
11.2.- Ordezkapena eta egonkortasuna
11.3.- Erreakzioak
III.- HIDANTOINEN SINTESIA

71
71
73
74
80

III.1.- Aminoaziodak substratu gisa

80

111.2.- Urea substratu lez
111.3.- Karboniloak substratu bezala
111.4.- Beste zenbait metoso

81
82
83

IV.- HIDANTOINEN ERABILPENAK

84

ERREAKZIO KIMIKOAREN PROZESU ELEMENTALEN
IKERKUNTZA ZINETIKOA

1.- SARRERA

91

2.- TXOKE MOLEKULARREN TEORIA ZINETIKOA

93

2.1.- Abiaduren distribuzioaren legea

93

2.2.- Txoke molekularrak

97

3.- PROZESU ELEMENTALEN TEORIA ZINETIKOA
3.1.- Txokeen metodologia

100
100

VI

3.2.- Txoke eragileak

101

3.3.- Txokearen diametroa

103

4.- TRANTSIZIO-EGOERAREN METODOLOGIA
4.1.- Eskema orokorra
4.2.- Abiadura-ekuazioaren kalkulaketa
4.3.- k 3 eta k-ren kalkulaketa

107
107
108
109

VII

SARRERA GISA

Orain, eskuartean duzun "Miszelanea Kimikoa" izen ez-arruntezko liburuak, liburu bati eska dakiokeen lehenengohel
burua hausten du, homogenotasuna, alegia. Liburua guztiz hete
rogenoa da bai gaiaren aldetik, kimikaren lau alor guztiz ezberdinak ikuitzen bait dira, bai eta maila zientifikoaren aldetik. Hala eta guztiz ere heterogenotasun hau da liburuaren
izatearen funtsa.
IX. UEU ospatu zenean Kimika-saileko zenbait partaidek
idatzirik zituzten idazlan batzuk beraien ikerketa- edo/eta
lan-eremuari buruz, berez, banan bana argitaratzeko entitate
rik ez zutenak, beraien laburtasuna zela kausa, baina guztiz
interesgarri zirenak argitaratzeko. Idazlanon interesgarrita
suna bi puntutan zetzan, berehalako erabilpena Fakultate eta
Unibertsitan Zentruetan ("Esegidurazko polimerizazioa" Donos
tiako Kimika-Fakultatean, adibidez) alde batetik eta bestetik
gaiaren berezko interesgarritasuna, zeini, zenbait kasutan,
kimikari gehienentzako berritasuna erants bait dakioke.
Aipatutako guzti hau dela eta, Kimika-saileko partaideoi
guztiz interesgarria izan zitekeela lan guztiok liburu bakar
batean biltzea iruditu zitzaigun. Honek erraztuko bait lukear
gitaratzea alde batetik, eta era berean, kimikari eta kimika
rigal guztion eskuetan berauen aberastasun zientifikorako lagungarri izan daitekeen lan-materiala jartzea jadetsiko bait
litzateke, bestetik. Eta honela egin da.

Kimika-saila, 1982.eko Maiatzak 28
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BEIRA NOLA LANDU

Praktika honen helburua zera da: laborategian egin daitez
keen zenbait instalapenen muntaia ezagutu eta era berean, horre
tarako behar diren urratsak praktikatu.

A) BUNSEN METXEROA'REN MANEIUA
Gas-giltzatik metxerora doan gomazko hodilaren bidez gasa irixten da metxerora. Bira dezakeen pieza hori airea sartze
ko da, eta horren bidezaireanahastean erregulatzen da. Aire/
gas nahastea metxero-hodiaren beheko partean ematen da.
Metxeroa pizteko, aire-sarrera ixten da, gas-giltza ireki
tzen da eta metxeroaren ahoan poxpolu piztu bat jartzen da. Su
garrak kolore laranja eta dizdiratxu bat hartzen duela ikus dai
teke. Kolore honen kausa zera da, oxigeno gutxi dago eta beraz
errekuntza ez da osoki ematen (zenbait zatiki gori erregabe gel
ditzen dira). Sugarrak ez du berotze-ahalmen handirik.
Baina aire-sarrera pixkanaka-pixkanaka irekitzen bagoaz,
sugarra urdintzen doala ikus dezakegu, berotze-ahalmen handiko
errekuntza lortuz, errekuntza osoa delako.
Honelako sugar batetan ezaugarri kimiko interesgarriko zen
bait zona bereizten dira, hala nola:
. Barruko zona (a), tenperatura baxuko zona hotza, oraindik
diren gasez osaturik dagoena.
erre
. Erdiko zona (b), karbono eta hidrogeno asko dIsien zona bat de
nez, erredukzio-zona da, eta errekuntza ez da osoki ematen.
. Kanpdko zona (c), oxidazio-zona da oxigeno asko bait dago,
errekuntza osoa ematen da, eta tenperatura maximoa du.
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Honela, Bunsen metxeroa erabiltzerakoan kanpoko sugarra
erabiliko da beti, hau da, berotze-ahalmen handiena duen oxi
datzailea.
Biguntze-prozesutan eta hodirik okertu behar denean, sugar oxidatzailea erabiltzen da (aire-sarrera handia, kolore
oso urdina).
Baina saiodi batetan dugun produktua berotzeko sugarrean
zuzenki jartzen badugu, eta produktua amiantoz gorderik ez ba
dago, gutxi oxidatzailea den sugarra erabiltzen da (aire-sarrera txikia edo ta itxia, kolore laranja).

airea

1. Irudia.

B) BEIRA NOLA LANDU
Beira lantzeko oinarrizkoak diren eragiketak lau hauek di
ra: moztu, kamuztu, atezatu eta okertu.

1.- Beira nola moztu
Beirazko edozein hagaska edo hodi moztu nahi baldin badu
gu, moztu nahi dugun tokian zirrikitu bat egin beharko duguka
rraska triangeluar baten bidez. Seihalea hezatu egin behar da,
eta beirazko pusketa eskuekin eusten da.
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Beira eusterakoan, zirrikitua guk begiratzen dugun aurka
ko aldean egon dadin kontu izan beharko dugu. Gero, behatzekin presio txiki bat egiten da kanporuntz, zirrikituari aurka
ko zaion aldean. Era berean, beirazko zatiaren muturrak barne
rantz bultzatzen dira. (Ikus 2. irudia).

2. Irudia.

2.- Kamuzketa

Beirazko hodi bat mozten dugunean, honen ertzak nahiko zo
rrotzak izaten dira, eta beraz, hauek leundu beharko dira era
bili baino lehen, zeure burua moztu dezakezulako edo eta tapoiak honda daitezkeelako. Honetarako sua erabiltzen da.
Beira ia zuta jartzen da, eta honen muturra sugarraren al
derdi altuenean sartzen da.
Beira biratuz joango gara uniformeki berotu dadin, etaho
nela bigundu egiten da, hastiro-hastiro ixurtzen doalarik. Az
kenik alde zorrotzak desagertu egiten dira (Ikus 3. irudia).

3.- Beira nola atezatu
Beirazko hodia berotu egin behar da sugarraren alderdi
beroenean, alde batera eta bestera biratuz. Beira urtzen ari
den bitartean hodia mozten doa eta paretak geroz etalodiagoak egiten dira.
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Beira oso biguna eta lodia jartzen denean, sugarratik kan
po ateratzen da eta atezatu egiten da, guk nahi dugun diametro
fina lortu arte. Gero hozten utzi behar da.
Hoztu ondoren, beira moztu egiten da atezatu den alderditik, eta azkenik, ertzak borobiltzen dira.

4.- Beira nola okertu
Beira okertzeko, metxeroan tximeleta bat ipintzen da ( 4.
irudia). Beirazko hodia edo hagaska horizontala mantentzen da
sugarraren alderdi beroenaren gainean, hodiaren 6 cm-renbat
uniformeki bero dadin.
Beira uniformeki bigun dadin, bi eskuz biratzen joango ga
ra jarraiki (ikus 5. irudia).

ez egokia

ez egokia
egokia

4. Irudia.

5. Irudia.

Beira nahiko biguna dagoenean, eta era berean bere pisua
dela eta okertzen hasten denean, hagaska edo hodia zutik kenduko dugu, eta okertu egingo dugu lasterki guk nahi dugun angelua lortu arte; honetarako bi eskuz presio bat egin beharko
dugu bira eman behar den norantzan.

C)

TAPOIEN ZULATZEA

Kortxo bat zulatu nahi dugunean, diametro egokia duen kor
txo-zulagailu bat sartzen da eta honetan hagaska metaliko bat
sartzen da T baten itkura htrtúz. Orduan hagaska ezkerrera
eta eskubira biratzen da, zuiagilua tapoiaren erdi aidera iri
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txi arte (7. irudia).

Gero zulagailua atera behar da, eta hagaskaren bidez zulagailuan dagoen kortxoa bota. Azkenik, zulagailua kortxoaren
beste aldetik sartuko da, zulatua izan den alderdira iritxi ar
te.
Zulagailuak zulatu baino lehen eta zulatu ondoren garbi-

tu behar dira, barruan duten kortxoa kenduz.
Zulagailuen bidez lortutako zuloa sartu behar den beiraz
ko hodiaren diametroa baino txikiagoa izaten da normalean. Be
raz, zuloa karraskatu eta leundu egin beharko da karraska borobil batez, beirazko hodiak presio txiki bat eginez sartzerik izan dezan.

Kortxoaren barrua ondo karraskatzen ez badugu, sartu nahi
ditugun hodiak hautsi egin daitezke.
Baina gehiegi karraskatzen badugu, aldiz, hodiak ez dira
ondo egokitzen zulora. Eta hodi eta kortxo hauek gas-eroaltze
instalapen baten parte balira, adibidez ihesteak egongo lirateke; hau noski, onar ez daitekeen egite bat da.

Guzti honen ondorio bezala, irudian ikus dezakezunilasko
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2.- DISOLBAGARRITASUNA, IRAGAZPENA ETA HAUSPEATZEA

Praktika honen helburua zera da: solidoen disoluzioa, ira
gazpena eta hauspeatzea bezalako eragiketa fisikoak egitea, eta
honekin batera, uretako disoluzio batean dauden zenbait gatz ba
natzea, berauen solukortasun ezberdina dela kausa, eta azkenik,
emaitza frogatzea.

A) DISOLBAGARRITASUNA ETA KRISTALTZEA
Gatzen disolbagarritasunak tenperaturaren aldaketekin zer
ikusia du, orokorki. Zenbait substantziek aldaketa handiak jasaten dituzte; beste zenbaitek aldiz, disolbagarritasun-aldake
ta txikiak izaten dituzte.
Substantzia batendisolbagarritasuna substantziaren gramo/
disolbatzailearen ml-tan adierazten da gehienetan.

a) Saiakuntza (a)
Saiodi batetan, potasio nitratoa jartzen da 2 edo 3 cm-tako
altuera hartu arte. Ur pixka bat gehitzen da eta eragiten da.
Gero berotu egiten da. Disoluzioa ez bada guztiz eman, ur-tan
ta batzuk erasten zaizkio, gatz guztia disolbatu arte (berotan). Azkenik hozten uzten da.

Lortutako emaitzak interpreta itzazu.
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jo lo tio 50 CO 7o do qo ioo o

c

8. Irudia.- Zenbaitkonposatu ez-organikoen uretango
solukortasunak tenperaturarekin jasaten
duen aldaketa.

b) Saiakuntza (b)
Saiodi batetan sodio kloruroa ipintzen da, 2 edo 3 cm-tako
altuera bat arte, eta ur pixka bat gehitzen zaio -C(a) saiakun
tzan erantsi zaion antzeko kantitatea). Zertxobait eragiten da
eta gero berotu egiten da. Berotu ondoren hozten uzten da.
Lortutako emaitzak interpreta

itzazu.

c) Sodio kloruro eta kaltzio karbonato nahaste baten banaketa.
Gatz diferenteak uretango duten solukortasuna desberdina
denez, propietate hau kontutan harturik gatz horiek bana daitezke. Saiakuntza honetan, sodio kloruro eta kaltzio karbonatoz osaturiko nahaste bat banatuko dugu, hauen urhotzetangoso
lukortasuna desberdina dela kontutan:harturik.
Balantza batetan sodio kloruroko 10 gr-renbat eta kaltzio karbonatoko 3 gr. pisatzen dira. Sodio kloruro guztia di
solbtzeko behar den ur di g tilatuadina gehitzenda (ik:"Us 1.tau
la). Gero inbutu batetan iragazten da eta ur hotzez garbitzen
da.
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1. Taula
0°C

20°C

100°C

K NO 3

13

32

247

Na Cl

35

36

39

Ca CO3

0,0014

0,0018

Solugarritasun-taula

B) SOLIDO/LIKIDO SISTEMA BATEN IRAGAZPENA
Iragazpaper zirkular bat behar da kasu honetan. Hau erdi
tik tolestatuko da eta berriro ere erditik, 9.irudian ikus dai
tekeen bezala; ertzak 2. tolesturarekin guztiz bat ez daiteze
la etor eginez. Triangelu txiki bat markatzea komenigarria da,
papera hobe atxekitzeko inbutuari.
Ondoren iragazpapera kono bat eratuz irekitzen da eta in
butuan ipintzen da. Ur pixka bat botatzen zaio hezetasuna har
dezan eta honela paperaren poro guztiak likidoz beterik geldi
tuko dira.
Segidan, iragazi behar dugun soluzioaren zenbait ml. botatzen dira paperaren gainera, eta azkenik, pixkanaka lagin
guztia botatzen da. Zipristinak ekiditeko, eta iragazitako li
kidoa ez galtze arren, inbutuaren tutuaren muturrak ontziaren
pareta ukitzen, egon behar dutragazketakirauten duen bitartean (9. Irudia).

9.

rudia.
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Batzutan, nahastea beroa dagoen bitartean iragazi behar
da. Zenbait era badaude ontzi bero bat eusteko. Ontziak euste
ko existitzen diren matxarda bereziak ez baditugu, paperez egin
dako tirak erabil ditzakegu, edo eta gomazko hodi batetik har
tutakobi tira, zeintzuk ditare moduan erabil bait ditzakegu.

a) Potasio nitratoaren purifikazioa.
Substantzia kimiko solido gehienak kristaltze zatikatua
delakoaren bidez purutzen dira. Honetan, ezpurutasun txiki ba
tez, NaC1 gure kasuan, ezpurutua dagoen solidoa, KNO 3 , disolbatzaile beroaren kantitate txikienean disolbatzen da. Ondoren disoluzioa hoztu egiten da, honela KNO 3 purua lortuz.
KNO -ren 50 gr-renbat eta NaCl-ren 8 gr-renbat pisatzen

3

dira. Laginaren disoluzio osoa lortzeko behar den ur kantitate minimoa gehitzen zaio (Eragiketa hau 100°C inguru egin behar dela kontutan hartu behar dugu) (1. taula begiratu).
Disolbatze osoa lortu ondoren, bat batean hoztu egiten da,
ontzia ur hotzetan jarriz (kanpotik, noski) segidan iragazi

egiten da eta disolbatzaile hotzez garbitzen da.
Iragazita izan den substantzia hartu nahi denean, beste
material-mota bat erabiltzen da, plaka iragazleak eta kitasatoak. Eragiketa honetan ur-ponp.a bat erabiltzen da likidoa az
karrago pasa dadin, eta likido guztia pasa ondoren, solidoa az
karrago lehor dadin.
Likidoa lehen aipatu dugun eratan iraultzen da.
Sistema-mota hau erabiliko dugu plotasio nitratoa iragazteko (10. irudia).
Solidoa lehortzen denean, hartu eta pisatu egiten da.
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Buchner inbutua

adaptatzailea

ur-tronpa
kitaaatoa

10. Irudia.

Azkenik, iragazian sodio kloruroa disolbaturik gelditudela
frogatu behar da. Horretarako, berun azetato tanta batzuk bota
tzen dira.
Gertatzen den erreakzioa hau da:
2 NaC1 + (CH 3 COO) 2 Pb

2 CH3COONa + PbC12

Ia irakin arte berotzen badugu, berun(II) kloruroa disol
batzen dela ikusiko dugu (berun (II) kloruroa ur hotzetan soluezina da).
Era berean, potasio nitratoak sodio klorurorik ez duela
honela ikus daiteke ur pixka batetan disolbatzen badugu eta
berun (II) azetakodisoluzioaren zenbait tanta botatzen baditu
gu,.ez da inongo hauspeatzerik.
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3.- REDOX BALORAPENA

Praktika honen oinarria zera da: laborategian erabiltzen
direntresneria arruntenak eta solido eta likidoen maneiurako
eragiketa xinpleenak ezagutu eta praktikatu.
Honetarako oinarrizkoak diren baldintzak garbiketa etame
todoa dira. Hauek ez badaude, emaitzak ez dira batere fidagarriak izango.
Praktika honen zehar potasio permanganatozko 0,1 N disoluzio bat prestatuko da, eta disoluzio honen zehaztasuna, aurre
tik baloratua izan den ingurune azidotako sodio oxalato 0,1 N
disoluzio batez baloraturik frogatuko da.

A) NOLA PISATU.
Honetarako pisaontzi bat erabiliko dugu (erloju-beira edo
beste batzu), eta diferentziaz pisatuko dugu, hau da, lehenik
pisaontzia pisatuko dugu, gero hau kenduko dugu eta substantzia gehituko diogu; ondoren berriro pisatuko dugu. Substantziaren pisua lortutako bi pisuaren arteko diferentzia izango
da.

B) SOLIDOAK NOLA TRANSFERITU MATRAZE AFORATUETARA.
Pisaontzian dagoen solidoa prezipitatu-ontzi batetara pa

satzen da eta pisaontzian geldituko diren hondakin solidoak
ura botaz pasatuko dira prezipitatu-ontzira. Prezipitatu-ontzira ur gehiago botatzen badugu, hor dagoen solido guztia di
solbatu egingo da, eta honela, inbutu eta hagaska baten lagun
tzaz matraze aforatu batetara pasatuko dugu (11. irudia). Ontzia urez garbituko da, zein matrazera botako bait dugu, eta
azkenik ura gehituz matrazea enrasatuko dugu.
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11. Irudia

12. Irudia

Disoluzioak enrasatzeko erabiliena den metodoa zera da:
meniskoaren beheko zatia enrasatze-linearekiko tangentea iza
tea (12. irudia).
Oso ilunak direndisoluzioetan, potasio permanganatoarena adi
bidez, meniskoa ez da oso argi ikusten. Kasu hauetan meniskoa
ren goiko zatia enrasatze-linearekiko tangentea denean kontsi
deratuko dugu dagoela.
Eragiketa hauek egin ondoren, eta matrazea tapatu ondoren, bortizki eragin behar da, disoluzioaren kontzentrazioa
uniformea izan dadin.

C) PIPETA NOLA ERABILI
Pipetak graduaturik egoten dira. Hauen bidez emandako bo
lumen jakin bat alde batetik bestera pasatu ahal izango dugu.
Garbia eta lehorra dagoen pipeta bat hartu behar da, eta
erabili behar den disoluzioan sartu eta likido piska bat zurgatzen da, pipetaren barneko paretak homogeneizatzeko. Ondoren, likidoa husten da eta pipeta likidoz betetzen da, enrasa
tze-linea baino zer edo zer goraxeago (pipetaren beheko muturra disoluzioaren barruan dagoela kontu eduki behar da).
Maila 13. irudian ikusten den bezala doitzen daf a me-
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niskoa enrasatze-lerroarekiko tangentea izan dadin enuasatzen
da. Ondoren, neurtua izan den likido bolumena ontzirapasatzen
da, 14. irudiak agertzen digun bezala.

14. Irudia

D) BURETA NOLA ERABILI
Bureta ere graduatuta dago. Hau batez ere, likidoen edozein kantitate neurtzeko erabiltzen da.
Bureta garbitu ondoren, zenbait alditan erabili behar du
gun disoluzioaz pasatzen da barruko paretak homogenea daitezen. Ondoren, (giltzak itxia egon behar du) zero-lerroren goi
tik betetzen da eta zertxobait erortzen uzten da, giltzaren az
piko alderdia likidoz beterik geldi dadin. Azkenik, zerora en
rasatzen da.
Buretaren muturrak likidoa bota behar den ontziaren barruan egon behar du beti. Nahi den bolumena bota ondoren,
kidoa aurkitzen den mailak erabili den bolumenaren neurria
emango digu.
Graduatu gabe dagoen zatia eror ez dadin kontu izan behar
da. Bolumen gehiago erantsi nahi bada, zerora enrasatu arteko
likidoa gehituko da buretara eta saiakuntza jarraituko da.
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E) ANALISI BOLUMETRIKOA. KUANTITATIBOA. OXIDAZIO-ERREDUKZIO
BOLUMETRIA.
1.- Aurretik pisatua izan den potasio permanganatozko solidotik abiatuz, 0,1 N den potasio permanganatozko disoluzio
baten prestaketa (250 ml).
Zenbat pisatu behar den jakiteko, normaltasunaren kontzep
tua kontutan izan behar dugu.
N = gramo-baliokidezko kopurua/litroak
Era berean, pisu baliokideak (eta normaltasunak beraz)
aurrera eraman behar den erreakzioarekin zer ikusia due
la kontutan hartu behar da.
Gure kasuan beraz
Mn0 4 + 8 H

+

+ 5 e

ijo>

Mn

++

+ 4 H20

2.- Potasio permanganatozko disoluzioaren balorazioa 0,1 N den
sodio oxalatoarekin, ingurune azido batetan.
Erreakzio hau laborategian asko erabiltzen da.

Erreakzio osoa hau da:

Mn

Mn0 - + 8H + 5e
4
C 0 - 2e
2 4
2Mn0 - + 16H
4

+

_______A›

++

2C0

+ 5C 0 2Mn
2 4

+ 4H 2 0

2
++

+ 8H 0 + 1000
2
2

Balorazio batetan, disoluzio baten normaltasuna determina
tzen, dakontzentrazio ezaguna duen beste disoluzio baten bidez.
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Oinarri teorikoa honetan datza: baliokidetasun-puntua hel
tzen denean, baloratutako disoluzioak eta baloratu behar zen diso
luzioak baliokide-zenbaki berdina dute. Beraz

V N = V N
B B
A A

Gure kasuan, eta errakzioa kontutan harturik, zera ikus
+
daiteke, errakzioa eman dadin H ioiak behar direla. Hauek po
tasio permanganatoak erreduzituko ez duen azido batek emango
ditu, azido sulfurikoak adibidez.
Permanganatoen balorazioak ez dute adierazleren beharrik,
hauen disoluzioak larrosa/more kolore batetatik kolorgera pasatzen bait dira erreakzio hau dela kausa

Mn0 4Mn++

Permanganatoen baloraketa oxalatoen bidez egiterakoan,
++ .
autokatalisazio bat gertatzen da, Mn
ioiek eta beroak proze
sua katalisatzen bait dute.

F) BALORAKETA NOLA EGIN
Prezipitatu-ontzi batetan 0,1 N kontzentrazioa duen sodio
oxalatozko 25 ml. jartzen da (aurretik homogeneizatutaizanden
pipeta batez neurturik izan dena), 1/3 batetara diluitutako
H 2 SO -zko 25 ml. eta ur distilatug 100 ml. arte gelditzen den,
4
egiten da 70°C arte (ur-lurrina ateratzen hasi
eta berotu
ko da). Ontzia sutik kentzen da eta bureta batetan dagoen potasio permanganatoa botatzen hasten da, era berean eraginez.
Hasiera batetan errakzioa geldiro ematen da eta zenbait segun
du itxaron behar da larrosa kolorea desagertu arte. Ontzia ko
lorgea jarri ondoren,2 cm-tako beste frakzio txiki bat gehitzep da, hagaska batez eragiten den bitartean eta kcl_orea berr.i4ro desagertu arte itm4ron behar da.
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Gutxi gora behera errakzioaren hiruren bat eman denean,
++
eratzen ari diren Mn
ioiek errakzioa katalisatzen dute, ia
bat batekoa izan dadin eginez.

Jarrai ezazu permanganatoa geldiro gehitzen kolore larro
sa iraunkorra gelditu arte. Azkeneko gehipenak ahalik eta txi
kiena izan behar du (tanta bat) pasa ez gaitezen. Pasatuko ba
gina, zenbat permanganato erabili dugun kontutan hartuko genu
ke, informazio gisa, eta berriro hasi beharko genuke.

GALDERAK
1.- Zenbat KMnO 4 pisatu behar dugu?
2.- Zergatik homogeneizatu behar da?
3.- Baloraketa egin behar den erlenmeyerrera H 2 SO 4 eta ur dis
tilatua gehitzen dira. Honek aldaketarik ekarriko al du
emaitzetan?
4.- Baloraketa honetan zein adierazle erabiltzen da?
5.- Zergatik eransten da H SO -a erlenmeyerrera?
2 4
6.- Zein da prestaturiko permanganato-disoluzioaren benetazko
normaltasuna ?
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4.- AZIDO/BASE BALORAKETA

Laborategian aurkitzen diren merkatal azido eta baseak nor
malean behar dugun baino askozere kontzentratuago daude. Prakti
ka honen helburua, zera da: horien bidez azido eta base diluituagoak nola prestatzen diren ikastea. Honetarako, kontzentrazioaren expresio ezberdinak ezagutu eta erabiltzen jakin behar
duzu.

A) NOLA LAN EGIN
250 ml-ko probeta garbi bat enraseraino merkatal azido
klorhidrikoz betetzen da, eta honetan 0-70°C tartea duen Beau
me areometro bat sartzen da. Areometroan irakurketa egiten da
likidoaren azalarekiko paraleloki begiratuz (areometroak probetarenparetatik ez du ukitu behar). Ondoren areometroa atera,
iturrian garbitu eta gorde egiten da. Azidoa bere botilara
botatzen da.
Eragiketa berauek azido nitriko eta sulfurikoekin egiten
dira. Nahiztaezkoa da erreaktiboz aldatu baino lehen probeta
oso ondo garbitzea; halaber, areometroa oso ondo lehortubehar
da erreaktiboan sartu baino lehen.
Emaitzen nota hartzen da, eta hauen bidez, taula egokian
kontsultatu ondoren, merkatal azido ezberdinen dentsitateaeta
pisu-aberastasuna lortuko dira.

a) Merkatal HC1-ren bidez, HC1 0,1 N disoluzio bateko 250 ml
nola prestatu.
Pipeta baten bidez, aurretik kalkulatuta izan den merkatal
HC1-ren beharrezko kantitatea hartzen da, eta 250 ml-ko matraze aforatu batetara eramaten da. Ondoren ur distilatuz betetzen
da enraseraino, eta eragiten da disoluzioa homogeneizatzeko.
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Ondoren eta prestaturiko disoluzioaren kontzentrazio zeha
tza jakiteko, NaOH-z baloratu egiten da.

b) Azido klorhidrikozko disoluzio bat nola baloratu sodio hidroxido 0,1 N-az.
Azido klorhidrikozko disoluzio problemaren 25 ml hartzen
da eta erlenmeyer batetara eramaten da, eta 100 ml-ko bolumen
bat arteraino ur distilatuz diluitzen da. 3 edo 4 tanta fenolf
taleina gehitzen dira eta baloraketa hasten da. Honela buretan
dagoen sodio hidroxidoa geldiro botatzen hasten da, erortze-abiadura berdina mantenduz erroreak ahalik eta txikienak izan
daitezen. Baliokidetasun-puntuaren inguruan, adierazlearen kolore larrosa geroz eta 1raunkorragoa egiten dela ikus daiteke.
Kolore larrosara aldatzen denean, baloraketaren azken pun
tua bezala hartuko da.
Baloraketa egiten ari, garen bitartean, eragin behar da eta
azken aldera erlenmeyerraren paretak garbitzen joan behar dira, disoluzio-galpenik izan ez dezagun.
Buretaren irakurketa egingo da eta HC1 disoluzioaren nor
maltasuna aurkitzeko, behar diren kalkuloak egingo dira.
Baloraketa berriro egin behar da eta emaitzek bat etorri
behar dute.

GALDERAK
1.- Taula bat egin ezazu non ondoko balore hauek ager bait dai
tezen:
a) Beaume graduak;
b) erraktibo-portzentaia;
c) pisu espezifikoa;
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d) erreaktiboaren kontzentrazioa disoluzioko gr/1-tan,
neurtutako disoluzio bakoitzarentzat.

2.- Merkatal disoluzio bakoitzaren molartasuna, normaltasuna
eta molaltasuna kalkula itzazu.
3.- HC1 0,1 H disoluzio bateko 250 ml. egiteko zein disoluzio-bolumena hartu behar den kalkula ezazu. Zein ur-kopurua
gehitu behar da?.
4.- Aurrera eraman den

neutraltze -bolumetria kontutan har-

turik, zein da HC1-ren benetazko normaltasuna?
5.- Zein izango da disoluzioaren pH-a baloraketaren baliokide
tasun-puntuan?
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5.- ESTERIFIKAZIOA, ETIL AZETATOAREN LORBIDEA

a) Oinarria
Azido organiko batek alkohol batekin errakzionatzen duenean ester bat ematen du. Erreakzioa honela adieraz daiteke:

O
R-C-OH + F"-OH

O
R-C-0-R' + H 2 0

Erreakzioa eskuinerantz joan dadin nahi badugu, ura fixatuz edo kenduz lor dezakegu. Hau azido sulfuriko kontzentratua gehituz lortzen da.

b) Prozedura
20 ml. etanol eta 12 ml. azido azetiko glaziala duen 50
ml.-ko matraze borobil batetan, 8 ml. azido sulfuriko kontzen
tratua gehitzen da, eraginez; halaber plater porotsu zati bat
botatzen da. Errefluxu-sistema muntatzen da eta ordu erdi baten zehar ur-bainuan berotzen da. Matrazea hozten da eta distilatzen da, 85°C-ren arteko frakzioak jasotzen direlarik.
Distilatua, zeinek ester ez-purutua bait du, dekantazio-inbutu batez pasatzen da eta Na 2 CO 3 disoluzio batez garbitzen
da (azidoa neutraltzeko). Fase organikoa bereizten da (goikoa)
disoluzio batez garbitzen da (alkohola egozteko). Be
2
rriro dekantatu egiten da eta Na 2 SO 4 anhidroren gain jasotzen

eta CaC1

da (ura kentzeko). Ordu erdi bat barru, iragazten da eta berriro distilatzen da, 75-78°C artean agertzen diren frakzioak
produkto puru bezala jasoz.
Pisatu eta erabilitako azido azetikoa kontutan harturik,
etekina kalkulatu.
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GALDERAK

1.- Eraturako ura kentzean, erreakzioa zergatik doa eskuinerantz?
2.- Zergatik erabiltzen da Na CO 3 -zko disoluzioa azidoa neutral
2
tzeko?
3.- Etil azetatozko lortutako kantitatea determina.
4.- Etekina lortu.

errefluxu-tresna
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ORLKAREN DESPLAZAMENDUA

A) OREKAREN DESPLAZAMENDUA

Orekan dauden espezien kontzentrazio-aldaketak orekaren
desplazamenduarekiko duen eragina ikusi nahi da.
Honetarako, saiodi batetan 5 tanta FeC1 3 0,2 M eta beste
5 tanta NH 4 SCN jartzen dira. Hodiaren 3/4-arteraino diluitzen
da gutxi gora behera, eta horren edukiera 3 saioditanbanatzen
da. Lehenengo saiodian 5 tanta FeC1 3 gehi itzazu, bigarrenean
5 tanta NH 4 SCN eta hirugarrena lekuko bezala utz ezazu.
Ikus lezazu gertatzen diren kolore-aldaketak eta emaitzak
interpreta itzazu.
Oreka-erreakzioa hau da:
Fe

3+

(laranja) + 6SCN (kolorgea)

3Fe(SCN)6 (gorria)

B) ADIERAZLEAK
Oraingo honetan adierazle batzuk ingurune azido, basiko
etaneutrotanematen dituzten koloreak ikusiko ditugu.
3 saiodi hartu eta bete, bata HC1 diluituaz, bestea NaOH
diluituaz eta azkena ur distilatuaz. Saiodi bakoitzari 2 tantafenolftaleinaadierazle gehitu.

Beste hiru saiodi bete lehen bezala, baina orain 2 tanta
metil gorria gehitu fenolftaleinarenordez.

Lortutako emaitzak hurrengo koadroan ipin itzazu:
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Ingurunea
adierazlea

KOLOREA
(azido)

KOLOREA
(basiko)

KOLOREA
(neutro)

Fenolftaleina
Metil gorria

Adierazleak tarte honetan jasaten dute aldaketa:
Metil gorria

4,5-6,0

Fenolftaleina

8,3-10

Ikus ezazu adierazleak normalean ez direla pH-7 edo ingu
rune neutrotan aldatzen.

C) GATZEN HIDROLISIA
Adierazle horiek ingurune azido, basiko edo neutrotan di
tuzten koloreak ezagutu ondoren, zenbait gatzen disoluzioek du
ten pH-a ezagutzeko erabiliko ditugu.
Ur distilatuz ondo garbituta izan diren 10 saiodi hartzen
dira. Horietariko bitan, Na CO pixka bat jartzen da. Ur disti
2
3
latua gehitzen zaie eta eragiten dira solidoa disolbatu arte.
Saiodi bati 2 tantafenolftaleinaerantsiko zaizkio; besteari 2
tanta metil gorria.
Eragiketa hau berriro egin, orain NaHCO 3 , NaC1, CH3COONH4
erabiliz. Lortutako emaitzak hurrengo koadroan ipin itzazu.
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Adierazlea
Gatza

NaOHCO

KOLOREA
(fenolftaleina)

KOLOREA
(metil gorria)

INGURUNEA
(azido, neu
tro, basiko)

3

NaC1
NH 4 C1
CH COONH4
3

Lortutako pH-en zergatiko, bakoitzari dagokion 1. hidrolisi-ekuazioa erabiliz explika ezazu.

D) ION AMANKOMUNAREN EFEKTUA. DISOLBAGARRITASUN-BIDERKADURA
Amonio hidroxidoa base ahul bat da eta bere disoziazio-oreka
hau da:
NH 4 OH

NH + OH
4

Oreka honek aldaketa jasango du honetan sarturik dauden
ioietariko baten kontzentrazioa aldatzen bada.
Orekak jasaten duen desplazamendua neurtu behar dugu, OH espeziearen kontzentrazioezberdinak neurtuz, azken batez pH-a
neurtuz.

a) 5 ml. ur duen saiodi batetan tanta bat NH 4 OH 2N botatatzen
da.Tantabat fenolftaleinaeranstendaetahartzen duen kolorea
ikusten da. Ondoren, saiodi bertan 1 ml. NH 4 C1 2N botatzen
da. Ikus ezazu dagoen kolore-aldaketa.
b) 2 saioditan, MgC1 2 2N disoluzio baten 2 ml. jartzen dira.

3

Bati NH 4 C1 disoluzio baten 2 ml. gehitzen zaio eta besteari
NH OH 2N disoluzioaren 1 ml. Emaitzak azter itzazu (saio
4
dibatetan agertzen den hauspeakina Mg(OH) da).
2

E) TANPOI-NAHASTE BATEN EFIKAZIA.
1 mol/litro azido azetikoz eta 1 mol/litro sodio azetatoz
osatutako tanpoi-nahastea dugu.
Disoluzio honetatik abiatuz, eta ur distilatuaren bidezko
diluzioaz, beheko tanpoi-disoluzioen 50 ml prestatzen dira. (Bo
lumenak buretaren bidez neurtzen dira).
0,2 mol/litro

HAc

eta

0,2 mol/litro

0,1

"

0,1

0,05

"

0,05

11

NaAc

It

Disoluzio hauen pH teorikoa kalkulatu. Paper adierazlearen bidez pH-ak neurtu.
Segidan, hauetako disoluzio bakoitzaren pH-aldaketa neur
tu behekoa eransten bazaio:
a) NaOH

0,5M 5m1

b) HC1

0,5M 5ml

Emaitzak idatzi.

GALDERAK
1.- Hurrengo erreakzioan:

FeC1

3

+ NH SCN
4

-....

lh

Fe(SCN) 36

Zer gertatzen da FeC1 3 gehitzen denean?. Eta SCN gehitzen
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denean?
gehituko balitz?
Zer gertatuko litzateke Fe(SCN) 6 3
Disoluzioaren koloreak aldaketaren bat jasango al luke?
2.- (3) atalean aztertutako gatzen hidrolisi-erreakzioak idatz
itzazu eta disoluzio akuosotan zein pH izango luketen ondo
riozta ezazu (azido, base edo neutro).
3.- (4a) saiakuntzan gertatu den pH-ren aldaketa ikusi ondoren
hau zergatik eman den explika ezazu zera kontutan izanik:

ENH41E0H-1
K

b

-

[NH4OH)

4.- Erreakzio hau ematen denean:
HgC1 2 + 2NH 4 OH

2 NH 4 C1 + Hg(OH)2

NH 4 C1 ez dagoenean Hg(OH) 2 -ren hauspeatzea ematen da, aldiz hau dagoenean ez da honen hauspeatzerik ematen. Zerga
tik ote?
5.- 5. ataleko tanpoi-disoluzioen pH zehatza kalkulatu.
NaOH-a eta HC1-a eranstean gertatzen diren emaitzak expli
katu.
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7,- S 2 0 -{3 ETA I - IOIEN ARTEKO ERREAKZIOAREN ZINETIKA

Bi ioi hauen arteko erreakzioa neur daiteke giro-tenpera
turatan. Praktika honetan, prozesuak lehen mailako zinetika
bat jarraitzen duela S 2 0 8 ioiarekiko ikusi behar dugu, hau da,
erreakzioaren abiadurak S 2 0 8 kontzentrazioarekiko zer ikusia
duela; halaber, abiadur konstantea k kalkulatuko dugu.
Lehen mailako prozesu batetan zera betetzen da:
x
+ d = k(a-x)
dt
non: x = kontsumitutako kontzentrazioa
a = hasierako kontzentrazioa
(a-x)= kontzentrazioa t denbora bat barru
k = erreakzioaren abiadur konstantea

Goiko ekuazioan zenbait eragiketa eginez:
1a
t = - ln
k
(a-x)

a ezaguna

2,303

1

lg

(1-Z)

denez, x ezaguturik eta t neurturik, k kalkula

dezakegu.
Ematen den erreakzioa hau da:
S 0 - + 21 2 8

jo. 2SO
►

4

+ 12

(1)

Erreakzioaren abiadura kalkulatzeko, S 2 0 3 disoluzio bat
eta almidoia erabiliko ditugu adierazle bezala. S 2 0 3 eta I 2 -ren artean gertatzen den erreakzioa oso azkarra da:

2SO+I 2

Pr-

SO +21
4 6

(2)
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Honela (1) ekuazioan sortzen den I -a (2) ekuazioan oso
2
azkar kontsumitzen da. S 0
guztia kontsumitu denean, (1)
2 3
ekuazioan sortu den I -ak almidoiarekin oso kolore urdineko
2
konplexu bat ematen du. Une honetan, igaro den denbora neurtzen da eta erreakzionatu duten S 0 -ren baliokide-zenbakiak.
2 8
(x), jarri ditugun S 0 -ren baliokide-zenbakien adineko
2 3
izango dira.
Denbora, eransketahasten denetik disoluzioaren kolorea
bortizki urdinera aldatzen denerarte neurtzen da (urdin bizia agertu arte ez da itxaron behar).

A) ALDERDI EXPERIMENTALA
Erreaktiboak:
Potasio persulfatoa

K S 0 0,025
2 2 8

Potasio ioduroa

KI

Sodio tiosulfatoa

Na 2 S 2 O 30,005

N

B disoluzioa

N

A disoluzioa

1

Uretako almidoiaren disoluzio adierazlea.

IK, K 2 S 2 0 8, Na 2 S 2 O 3 disoluzioak eta ur distilatua jar
itzazu buretatan. Etiketak ipin itzazu, nahas ez zaitezen.
a) 4 saiodi hartu (A) eta bakoitzean IK disoluzioaren 10 ml,
Na 2 S 2 O 3 disoluzioaren 2 ml eta 4 edo 5 tanta almidoizko
disoluzioa bota. Etiketa itzazu.

b) Beste 4 saioditan kontzentrazio desberdinetako B disoluzioak presta itzazu eta etiketa bat ipini, ondoren aipatzen den bezala:
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=

S 0 disoluzioa
2 8

Ur distilatua

hodi-zenbakia

10 ml

3 ml

B-1

8 ml

5 ml

B-2

6 ml

7 ml

B-3

4 ml

9 ml

B-4

Kontura zaitez B disoluzioen azken bolumena 13 ml. dela
beti, eta A+B disoluzioen bolumena 25 ml dela.
c) Segundorratz duen ordulari batez A disoluzioa B-1-en gaine
ra botatzen duzun ordua idatz ezazu; lasterki eragin eta
nahastea uniformea izan dadin hodia 3 aldiz bira ezazu.
d) Nahasteak jasaten dituen aldaketak ondo azter itzazu, eta
disoluzioak bortizki kolorea aldatzen duen ordua idatz eza
zu. Bi idazketa hauen .arteko diferentzia (c eta d), erreak
zioa osoa izateko igaro den denbora da, eta honela idazten
da:
t

1 =

segundu

Eragiketa hau berriro egin ezazu, honetan hau gehituz:

A disoluzioa duen saiodi bat B-2 disoluzioaren gainean
t

1 =

s

A disoluzioa duen saiodi bat B-2 disoluzioaren gainean
t

3 =

s

A disoluzioa duen saiodi bat B-4 disoluzioaren gainean
t

4 =

s

Saiakuntza hau bi alditan egin eta batezbesteko denbora
atera ezazu. Saiakuntza aldi batean egiten baduzu, zihur aski
errore experimentalak sartuko dituzu. Hau ekiditeko

saiakun

tza ez da behin bakarrik egin behar, eta lortzen diren emaitzen batezbesteko balioa hartzen da ontzat bezala.
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t vs. lg 1/(1-x/a) errepresentazioa egin ezazu, eta grafika horren bidez k kalkula ezazu. Emaitzak interpreta itzazu.
Paper kllimetratua erabili behar duzu.

Datuak honelako taula batetan jaso ditzakezu.

S 0
2 8

S 0 ml
2 3
1

10

1

8

1

6

1

4

V
a-

mlx

N
S 208 . S 208

V (azkena, 25 ml)

a

1
lg 1-x/a

V

denbora (s)

N
S203 . S 0
2 3

V azkena (25 ml)

GALDERAK
1.- Grafikaren bidez, erreakzioaren abiadur konstantea k kalkula ezazu.
2.- Saiakuntza bakoitzean, k konstantea kalkula ezazu, etateo
rikoki kalkulatua izan den balorearekin bat datozen ala
ez froga ezazu.
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8.- KOBRE (II) HIDROXIDOAREN PRESTAKETA

Prestaketa honen oinarria honetan datza: disoluzio alkalinobatetan dauden ioi astun gehienak hidroxido eratan hauspea
tzen dira. Disolbagarritasun-biderkaduraren konstantea eta bes
te zenbait faktore,hala nola ioi konplexuak era daitezkeela.
kontutan izanik, konposagai honen eraketarako faboragarrienak
diren baldintzak ezagutu beharko ditugu.

Cu

+ + ,lola

kolorgea da; baina disoluzio akuosotan normal-

ki hidratatua aurkitzen da, eta kolore urdina du.
Kobre (II)-zko konposatuak amoniakotan disolbatzen dira,
oso bortitza den katioi konplexu bat eratzen dutelako, bere di
soziatze-konstanteak adierazten duen bezala, eta konplexu hau
uretan disolbagarria da, oso kolore urdineko disoluzioak ematen dituelarik.
3
Cu + 4 NHCu(NH
3
Cu(NH )
3 4

++
gle

Cu

)
3 4++
++

+ 4NH (g) k=4,6.10
3

-14

(T=25°C)

A) PROZEDURA
Abiaproduktu bezala kobre (II) sulfato pentahidratoa
erabiliko dugu.
70°C-an dagoen uretako CuSO 4 .5H 2 0 disoluzio baten 10 gra
mori (kontuz tenperaturarekin. Ez du hori baino altuagoa izan
behar) NH 3 (10%) disoluzioa gehitzen zaio, kolore urdin bortitz bat lortu arte. Ondoren NaOH-ren kantitate estekiometrikoa gehitzen da. Erreakzio honen arabera:
SO 4 Cu . 5H 0 + 2 NaOH
2

Cu(OH) + Na SO
2
2
4
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Hauspeatzen utzi ondoren iragazten da, ur beroarekin zen
bait aldiz garbitzen da eta hutsa eginez lehortzen da.

B) HAUSPEAKINABERDISOLBATZEKO ZENBAIT FROGAKETA
Hauspeakinaren zati bat hartu eta hiru saioditan banatu.
a) Lehendabiziko saiodiari ur distilatua gehi iezaiozu. Ikus
zer gertatzen den.
b) Bigarren saiodian HC1 10N (kontzentratua) gehi ezazu. Ikus
zer gertatzen den.
c) Hirugarren saiodian amoniako 6N gehi ezazu. Ikus zer gerta
tzen den.

GALDERAK
1.- NaOH-zko behar den kantitate estekiometrikoa kalkulatu.
2.- Amoniakozko 10% den disoluzioa prestatzeko zenbat amoniako kontzentratu behar da?
3.- a saiakuntzan zer ikusten da? Zergatik?
4.- b
5.- c
Expresio hau kontutan izan behar duzu:
SB Cu(OH)2 =(Cu

++ ,
j(011 ) 2

ESEGIDURAZKO POLIMERIZAZIOA

Egileak: M. Jesus Barandiaran, Jacqueline Forcada eta
Jose M. Asua

POLIMERIZATZE-PROZESUTARAKO DEPARTAMENTUA. KIMIKA-FAKUL
TATEA. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. DONOSTIA.
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1.- SARRERA

Polimeroak lau teknika ezberdinez lor daitezke: disolu
zioz, masaz, emultsioz eta esegiduraz. Hauen arteko bereizketa nabarienak zerak dira, disoluzio-polimerizazio batetan disolbatzaile bat dugu erreakzio-ingurune bezala, bigarrenean al
diz, hots,masa-polimerizazioan, monomeroa eta hastarazlea bes
terik ez dugu, eta emultsio eta esegidurazko polimerizaziotan
ura dugu gehienetan erreakzio-ingurunea.
Gaur egun, industria petrokimikoan gehien bat erabiltzen
den polimerizazio-teknika esegidura da. Beste teknikek sortzen
duten erreakzio-bero handiaren ondorio diren arazo teknikoak
gainditzen dituen heinean erabiltzen da esegidura-teknika. Eta
bestalde, emultsioarekin gonbaratuz (polimerizazio hauetan
erreakzio-beroa ez da problema handia izaten, ura dugulako sa
kabanatzaile bezala), esegiduraz lortutako polimeroak emultsioaz lortutakoak baino askoz ere purutasun handiagokoak dira.
Erretxina plastikoen lorbide erabiliena esegidurada, bai
lortzen diren produktuen kopuruari dagokionez, bai produkzioa
ren kopuruari dagokionez. Erretxina-plastiko gehientsuenaktek
nika honetaz lortzen dira, hala nola,

poli(binil kloruro)

zenbait mota, polietilenoa (PE), poli(metil metakrilatoa )
(PMM).
Esegidura-sistema tipiko batetan, monomeroa edo monomeroak ingurune sakabanatzailean, ura orokorki, sakabanatzen di
ra. Esegitzailea gehitzen da oso neurri txiki batetan, monome
roen tantak batu ez daitezen, hau da, koaleszentzia eman ez da
din. Hastarazleamonomerotan disolbatzen da hau likidoa bada,
edoeta erreakzio-ingurunean sartzen da gasa bada.
Erreakzioa ingurune sakabanatzailean gertatzen da, eta mo
nomeroak aparteko fase bat eratzen du, esegitzailearen eraginez egonkorra izaten dena.
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Erdiesten diren partikulek perla-itxura izaten dute mono
merotan disolbatzen badira; bestela, agregatu-itxura hartzen du
te.
Polimerizazio-teknika honen prozedurak zerikusi handia
du masa-polimerizazioarekin, zeren esegitzailez estalitako tar
te bakoitzak masa-polimerizaziorako erreaktor txiki bat bezala jokatzen bait du.
Esegidurazko polimerizazioa aurrera eramaten duen erreak
toreak bai era desjarrai batetan, isotermikoki ala ez-isotermikoki eta bai era jarrai batetan, funtziona dezake.
Erreaktore desjarraien funtzionamenduan hiru etapa edo
denbora bereiz daitezke: elikatze-etapa, erreakzioa ematen den
etapa, non ez bait da ez elikadurarik sartzen ez eta produktu
rik ateratzen, eta azkenik, erreakzioaren gelditzea eta produk
tuen jasotzea. Erreaktoreak, isotermikoki edo ez-isotermikoki
funtzionatzen badu ere, tenperatura 50° eta 80°C tartean egon
go da.
Prozesua nahiko geldia da, 12-16 ordukoa, eta lortzen di
ren konbertsioak ez dira 90% baino handiagoak izaten (konbertsioa zera da, lortutako polimeroren eta erabilitako monomero
ren arteko zatiketa).
Erreaktore hauek dira gehien

erabiltzen direnak, bai la

borategi- baiindustria-mailan esegidurazko polimerizazioetan.

/

Prozesu jarraiak gutxi erabili
izan dira merkatal mailan. Gaur
egun, hodi-erreaktore zuta mota
bat iztudiatzen ari da. Honekpa
ratxodun irabiagailu zutbatdu.
Bestalde, goitik elikatzen da
eta behetik ateratzen da monomero-polimero fasea (1. Irudia).
Baita ere, tanga-bateriak ere

1. Iruc3ia
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ikasten ari dira azken aldi honetan.

Hala ere, prozesu jarraietan garrantzizko zenbait oztopo
rekin topatzen gara: hodien butxaketa eta hormetan gerta daitezkeen polimero-maluten jalkiketa.
Esegiketak dituen abantailak asko dira. Hauen artean aipa
garrienak zerak dira:
1) Polimerizazio-metodo ekonomikoena da, ura erabiltzen delako sakabanatzaile bezala gehienetan.
2) Tenperatur kontrola aski erraza da. Polimerizazioa garatzean, beste polimerizazio-motetan, masa-polimerizazioan
adibidez, ematen den bero-xahutzezko arazoa ez baitdaema
ten. Urak sortzen den bero guztia jasotzen du beronen bero espezifiko handia eta biskositate baxua direla kausa.
3) Lortutako produktu polimerikoaren kalitatea. Produktuak
duen kutsadura oso txikia da, katalisatzaileren kantitate
minimo bat eta azalean atxekitutako esegitzaileak dira po
lutzaileak, erraz elimina daitezkeenak purifikatze-etapetan.
4) Teknika honen bidez lortzen diren solido-bikorrak emultsioaz lortutakoak baino handiagoak izaten dira.
Esegidurazko polimerizazioak agertzen duen problema handiena zera da, esegidura homogeno eta egonkor bat eratu eta
mantendu behar dela, monomero-tantek koaleszentziarik (tanten
elkartzea) eman ez dezaten. Honek irabiaketa eta esegitzaile
egokiak eskatzen ditu, tanten edo partikulen esegidura heinen
arteko elkarrekintza minimo batez mantendu ahal izateko.
Prozesu industrial quztietan, produktuaren zehaztasunak
fixatuko dituzten bi ezaugarri bilatzen dira: partikula-tamai
na eta lortutako polimeroaren pisu molekularren banaketa; haue
taz eta hauetaz dependatzen duten faktoretaz aurrerago hitz
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egingo dugu.
Bestalde, polimerizazio-teknikaz hitzegiterakoan esegidu
razko polimerizazioaz kasu honetan, erreaktore-diseinuari dagokion alderditaz, zein produkzio ezinobetaz baldintzaturik
bait dator, ezin gara inolaz ere ahaztu. Hau lan honen azkene
ko zatialdean aztertuko dugu.
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2,- ESEGIDUREN FISIKOKIMIKA

Orokorki, esegidura baten osagaiak hauek dira:

A - Monomeroa
B - Ingurune sakabanatzailea
C - Hastarazlea
D - Esegitzailea
Ondoren, bakoitzaren aspektu fisikokimikoak aztertuko di
tugu.

A) MONOMEROA
Monomero edo monomeroek sakabanatzailean disolbaezinak
edo ta disolbagaitzak izan behar dute, fase ezberdin bat era
dezaten. Oso disolbagarriak diren monomeroen kasuan, akrilonitriloa adibidez, partzialki polimerizatutakomonomeroakeras
ten dira, polimerizazio-garaiean, uretan nahaskorra den fasea
eznahaskorrean barreia dadin edoeta bestela, disolbagarritasu
na jaitxiko duten elektrolitoek edo uretan disolbaezinak diren
disolbagarriak erasten dira.
Monomeroak ezberdinak direnean hots, kopolimerizazio baten aurrean gaudenean, monomeroen disolbagarritasun eta erreak
tibotasun ezberdinak kontutan izan beharko ditugu, kopolimero
homogenoak lortu ahal izateko.
Monomeroak purutasun handikoak izan behar dute, jadetsitako polimeroak bestela, oso kalitate txarrekoak izango bait
dira. Normalki, tenperatura baxutara egindako distilazioz purifikatzen dira.

B) INGURUNE SAKABANATZAILEA
Eskuharki ura erabiltzen da sakabanatzaile bezala, baina
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eratzen den polimeroa uretan oso disolbagarria bada, fase sakabanatzaile organikoa erabili beharko da.

Urak dituen abantail garrantzitsuenak, bere merketasuna
eta bero espezifiko altua dira; azken honek neurri handi bate
tan tenperaturaren kontrola erraztatzen du.
Monomero eta sakabanatzailearen arteko pisu-erlazioa
50/50 eta 25/75 artean aldatzen da. Balore baxuagoak ez daude
termikoki mugaturik baizik eta ekonomikoki. Balore altuagoak
baztertuak daude, ez bait da sakabanatzaile behar hainbat egon
go tantak bakoiztuak egon daitezen.
Sakabanatzaileak oso purua behar du izan. Ura, adibidez,
zenbait alditan purutu behar da, materia organikorik, mea-gatzik, sufredun konposaturik, materiak esegiturik ukan ez dezan.

C) HASTARAZLEAK
Polimerizazioari hasiera emateko erabiltzen diren hastarazleak, hiru motakoak dira bereziki:
1.- Peroxido motakoak
Erabilienak dira. Hauen artean, bentzoil, lauroil, azetil, tert-butil, kaproil peroxidoak dira aipagarrienak.
2.- Azo konposatuak
Isobutilazonitriloa (IBAN) da gehien bat erabiltzen den
azo hastarazlea.
3.- Hastarazle ionikoak
Hauen barietatea handia da. Erabilienetakoak aluminioeta
eztainu-alkiloak, titanio-kloruroak eta kromo-oxidoak dira.
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Erabili behar den hastarazle-kantitatea monomeroaren
erreaktibotasunaren eta lortu nahi den polimerizazio-mailaren
funtzio da. Gehienetan, monomero-pisuaren 0,1% eta 0,5%-ren ar
tean egoten da. Hauek baino kantitate handiagoak erabiltzenba
dira, zera gertatzen da:
* pisu molekular baxuagoak. Erradikal asko daudenez, heien ar
teko talkak probableagoak dira eta beraz, bukaera-etapa azkarrago ematen da.
* tenperatur kontrola zailagoa egiten da, erreakzio-abiadura
handitzen delako eta bestalde, maluketa dela eta sortzenden
beroagatik.
* polimeroen egonkortasun kimikoa jaitsi egiten da, lan-tenpe
raturan peroxido-soberak produktua degrada dezakeelako.

D) ESEGITZAILEAK
Nahiz eta kantitate txikitan erabili (monomero-pisuaren
0,1-0,5%) prozesuaren kontrolaren eta produktuaren uniformetasunaren giltza dira.
Mota askotakoak egon arren, hauek bi atal nagusitan sail
ka ditzakegu:

1.- Uretan disolbagarriak.
Hasiera batetan polimero naturalak erabili ziren (gelati
na, metil zelulosa). Geroztik polimero sintetikoak erabili izan
ohi dira, eta gaur egun, merkatal produkzioan erabilienak, polibinil azetato saponifikatua eta azido metakrilikoen gatz alkalinoak dira. I. taulan esegitzaile disolbagarrien zerrenda
bat ematen da.
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I.

TAULA

Uretan disolbagarriak diren esegitzaileak

Polimero naturalak:
almidolak, agarra

J.W.C.Crawford eta lag., Brit. 427,494

pektinak, landare-goma

(ICI)

gelatinak, arrain proteinak

Crawford, U.S. 2,194,354 (ICI)

gelatina etaglizerolen monoeterra

M. Lederer etal., Ger. 1,073,743 (Hoechst)

Polimero natural aldaraziak:
metil zelulosa

Crawford, Brit. 427,494 (ICI)

alkilaril sulfanatoak

R. Dell, U.S. 3,004,009 (Allied)

hidroxipropil zelulosa

J.L. Schick, U.S. 2,538,051 (Dow)

hidroxietil zelulosa

J.F. Corwin, Brit. 658,426 (Borden)

karboximetil zelulosa (Na-gatza)

G. Kraenzlein, Ger. 751,602 (IG)

polisakaridoen metil eterrak

M. Naps, U.S. 2,494,517 (Shell)

Polimero sintetikoak:
azido polimetakrilikoa + disoluzio
indargetzailea

D. Strain, U.S. 2,133,257 (DuPont)

azido metakrilikoa/2-etilhexil metakrilato kopol.

J.B.Ott, U.S. 2,862,912 (Monsanto)

anhidrido maleiko/estireno kopol.

C.A. Vana, U.S. 2,430,313 (DuPont)

anhidrido maleiko/etileno kopol.

R.J.Longley, U.S. 2,823,200 (Monsanto)

anhidrido maleiko/binilmetil eter
kopol.

M.Baer, U.S. 2,470,911 (Monsanto)

fumariko, maleiko eta beste azido
ez-saturatuen kopol. (gatzak
eta ester partzialak ere)

Fr. 867,465 (Thomson-Houston)

koloide babeslea + sakabanatzaile
kationikoa

H.C.Hamann, U.S. 3,728,318 (R&H)

partzialki saponifikatutako poli(binil ester)rak (PVA edo binil
azetako kopol.)

H.Berg, U.S. 2,279,436 (Chem. Forschung)

PVA/estireno txertozko kopol.

D. Maragliano, Brit, 816,579 (Monte)

Alil alkohol/binil azetato kopol +
+ alkilfenol oxietilatua.

G. Gatte, U.S. 3,228,919 (Edison).

polibinil pirrolidona

H.Fikentscher, Ger. 801,233 (BASF)

binil pirrolidona/metil akrilato
kopol + Na-alkilsulfatoa

K. Wilkinson. Brit. 1,095,410 (Monsanto).
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polimetakrilamida + disoluzio indargetzailea

W.E. Gordon. U.S. 2,067,234 (DuPont)

metakrilamida "in situ" polimerizatua

A.R. Ingram, U.S. 3,243,419 (Koppers)

polibinilpiridina

W.Gumlich, Ger. 693,098 (IG)

poliestireno sulfonatua

J.L.Schick, U.S. 2,538,050 (Down)

polibinil imidozolinen gatzak

H.C. Hamann, U.S. 3,557,061 (R & H)

PVA + azido sulfonikoa

W.Starck. Ger. 849,006 (Hoechst)

PVA fosforilatua

H. Bauer, Ger. 1,062,009 (Wacker)

poli(binil eter)rak

R.G. Heiligmann, U.S. 2,886,552
(Diamond Alkali)

poli(etilen oxido)ak

A.H.Turner, Brit. 873,948 (Shell)

binil azetato/laktona kopol.

R.E. Bingham, Fr. 1,265,742 (Gene
ral Tire)

Urea/formaldehido polimeroak

C.A.Brighton, U.S. 2,543,094 (Dis
tillers)

fenol/formaldehido polimeroak

R.J.Wolf, U.S. 2,564,291 (Goodrich)

Pisu molekular baxukoak:
hidroxi-azidoen esterrak (adib.
oktil laktatoa)

A.Jahn, Ger. 878,863 (Hoechst)

azido ftalikoren esterrak

G. Bier, Ger. 888,172 (Hoechst)

poliolen ester partzialak (adib.
pentaeritritol lauratoa)

Brit. 640,120 (Distillers)

poli(etilen glikol)aren esterrak

T.Boyd, U.S. 2,580,277 (Monsanto)

poli(glikol eter)rak

A.Jahn, Ger. 883,351 (Hoechst)

2.- Uretan disolbaezinak
Gehienak ezorganikoak dira. Adibide gisa, magnesio- eta
kaltzio-konposatuak, (kaltzio fosfatoak, silikatoak... aipa di
tzakegu). II. taulan hauen zerrenda bat ikus daiteke. Polimeri
zazioaren ondoren, oso erraz ezaba daitezke azido diluituekin.
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II. T A U L A

Kaolin-hautsa, BaS0 -a, talkoa,
4
Al(OH) -a
3
Mg silikato hidrolisatua

O.Roehm. E. Tromnsdorff, Ger. 735,284
and 747,596 (Roehn)

Bentonita + gelatina + gatz
ezorganikoak

R.N.Haward, U.S. 2,665,270 (Petrocar
bon)

Azido silizikoa + emultsionatzailea

Brit. 952,351 (Down)

Titanio(IV) oxidoa

R.N. Haward eta lag., Brit 0,498
(Petrocarbon)

Mg(OH) 2 + azido oxaliko pittin bat

A. Tanaka eta lag., Japan 67-1924
(Darcell)

Fe edo Al hidroxidoa + azido poli
metakrilikoa + emulsionatzailea

G.Richter, Ger. (East) 43,896

Zink karbonato basikoa + alkilamonio propionatoa

C.P.Ronden, U.S. 3,462,380 (Down)

CaCO
MgC0

3
3

H.T.Nehereta lag. U.S. 2,440,808 (R&H)

+ azido koipea

F.Wolf, Ger. (East) 68,631

+ PVA

E.F.Jordan, U.S. 2,810,715 (US).

Zink oxidoa

A.K.John, U.S. 3,442,881 (Down)

Kaltzio fosfatoa + emultsionatzai
lea.

J.M.Grim, U.S. 2,673,194 (Kopers)

Kaltzio oxalatoa + emultsionatzai
lea.

E. Zancker, Ger. (East) 15.244
(Bena)

Uretan disolbagarriak diren esegitzaileen oinarrizko funtzioa, erreakzio-masaren biskositatea handitzea da, honela par
tikulen mugimendua murrizturik gelditzen delako eta, beraz koa
leszentzia ekidin egiten bait da.
Esegitzaile-geruza batez inguraturiko tanten talkak elastikoagoak dira inguratu gabe daudenenak baino, horregatik koaleszentzia txikiagoa izango da esegitzaile baten aurrean.
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3,- ERREAKZIO-EKIPOAREN DISEINUA

Edozein merkatal-produktua lortzeko orduan merkatuak eska
tzen dituen produktuen zehaztasunak kontutan izan behar dira be
ti hauek operazio-baldintzak mugatzen dituztelako.
Beraz, edozein erreakzio aurrera eramateko ekipoaren diseinuaren arazoak eta operazio-metodoak planteatzen direnean
batez ere bi gauza izan beharko dugu kontutan:
1.- Produktu bukatuari eskatzen zaizkion berezitasunak.
2.- Faktore ekonomikoa, zeinek nolabait produkzioa finkatzen
bait du.

1.- PRODUKTUAREN ZEHAZTASUNAK
Esegidurazko polimerizazioaren bidez lortutako produktuei
normalki eskatzen zaizkien berezitasunak hauexek dira: puruta
suna, partikularen tamaina eta pisu molekularren banaketa.

A.- Purutasuna
Erreaktiboek ahalik eta puruen izan behar dute, ezpurutasunek inhibitzaile bezala joka dezaketelako eta bestalde, tanten barnean sar daitezkeelako, kalitate txarreko polimeroakema
nik. Normalki distilazioz purutzen dira.
Lortutako produktuei purutasun bat eskatzen zaie ere, zein
eratutako polimeroen partikulei egiten zaien ikuzte-tratamenduaz baldintzaturik bait dator. Hauen artean, zentrifugazioa,
lehorketa eta mazaketa aipa ditzakegu.
B.- Partikularen tamaina
Monomeroa sakabanatzerakoan, hasiera batean itxura esferi
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ko bat hartzen du, egonkorra gutxi gora behera, gainazal-tentsio indarren eta irabiaketaren ondorioz.

Eratzen diren tanten tamaina zenbait balorez mugaturik da
tor, zeren eta esegiduraren egonkortasuna honetaz, eragiketaz
azken finean dependatzen bait du. Hau dela eta, zera dugu, tan
ten tamaina txikitzen bada, azalera/bolumen erlazioa handitu
egiten da eta koaleszentzia errazago emango da, tanten arteko
elkarrekintzak handitzen direlako. Honela, expresio matematiko
bat badago zeinek tantek izan dezaketen neurri minimoa, koales
zentzia handiegia izan ez dadin ematen bait du
3 2 -1/4
-3/8
(1)
A(s)
Cl P -3/8 (n d )

dPmin

non

n = biraketa minutukozko kopurua
d = irabiagailuren diametroa
A(s) = atxekita dauden bi tantak banatzeko behar den
energia. Tanta inguratzen duen koloidearen pro
pietate eta lodieraren funtzio da.
C

1

= Konstante bat

p =

dentsitatea

Bestalde, tanten tamainu handiena, irabiatzearen bidez
hautsia ez dadin izan, irabiagailuaren abiaduraren funtzioda,
etaWeber kritikoarekin dago erlazionaturik:

4,1.--C
ekrit
2

5/3
3 2 2/3
(n d )
dp

kte

(2)

(5-

Tantak oso handiak badira, bi fasetan bereizteairitx dai
teke, dentsitate-diferentzia dela kausa. Esegidura batetan man
ten daitekeen partikula-tamaina handiena irabiagailuaren abia
duraren funtzio da, eta expresio honen bidez emanik dator:

dP max

-

C

3

3 2 2
(n d )

3

Pc

(
P

d

P

f(4) 1 )

(3)
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f(4)') funtzio enpiriko bat da eta 4)' fase jarraiaren (c)
eta sakabanatuaren (d) bolumenen arteko erlazioa da.

Ekuazio hauek esegidura baten egonkortasun-zona mugatzen
dute (2. irudia).
Esegidura egonkor baten tanten tamaina,

(koaleszen
dpmin
(tanten hausketa, CB) eta dpmax-ak (esegidu-

tzia, AB),

dpmax
ra, AC), mugatzen duten zonaren barnean egon behar du.

Bestalde, esegidura egonkor bat eratzeko, irabiagailuak
eta esegiketa eduki behar duen erreaktoreak dimentsio ezinobeak ukan beharko dituzte. Honela, bete behar den erlazio ma
tematiko bat zera da, irabiagailuaren diametroa (d) erreakto
rearen diametroaren (D) heren bat izan behar duela, hots:
d =

log dp

lg n

2. Irudia.- Esegidurazko polimerizazioaren
egonkortasun-zona

Kasu batzutan, eta irabiagailuaren ardatzean monomero-fa
se jarraiki bat era ez dadin, bafle flotagarriak jartzen dira.
Hauen dimentsio ezinobeak hauek dira:
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E
S
B

B
B
w

= d/2
= d/2
= 0,07 - 0,10 D

Baita ere, bi fase nahastezinek bata bestean sakabana dai
tezen beharrezkoa den irabiagailuaren abiadura minimoa jakin
beharko da. Honi abiadura kritikoa, Nc, deritzo, eta adierazpen honen bidez emanik dator:

(
- 2/3
( u c)1/9
Nc
= K D
P

non

Pc

Pd

)0,26
)

(4)

cPc

D = erreaktorearen diametroa
K = 750, irabiaketa erreaktorearen erdian egiten denean
610, irabiaketa zentraturik ez dagoenean.

c azpiindizeak, fase jarraia adierazten du. d azpiindizeak, al
diz fase sakabanatua.
Partikulen tamainan eragina duten aldagaiak funtsean hauek
dira:
a.- Esegidurazko sistemaren konposaketa
Lortu behar dugun produktuaren kalitateak, zer eta zenbat
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sakabanatzaile eta esegitzaile erabili behar dugun mugatzen di
gu. Polimeroa uretan disolbagarria bada, fase sakabanatzaileor
ganikoa erabili beharko dugu. Monomero/sakabanatzaile erlazioak, lortu behar den partikularen tamainaz dependatuko du; era
berean, esegitzailearen mota eta kopurua lortu nahi den tamainaren funtzio izango da.
b.- Irabiagailuaren abiadura
Partikularen tamaina energia zinetikoarekin loturik dago;
beraz, irabiatze-intentsitatea lortu nahi den tamainaz mugaturik etorriko da, eta kontutan izan behar da tamaina txikitzen
doala abiadura handitzen doan neurrian. (Hala ere, orekan tamainen banaketa gaussdarra da). Gainazal-tentsioa txikia denean,
ondorio hau nabariagoa da. Hala eta guztiz ere, irabiatze-abia
dura bi faseren sorketa ekiditeko haina izan behar du, eta banatze hau errazago ematen da partikulak handiagoak diren neu
rrian.
Hurrengo diagraman, irabiagailuaren abiadurak partikulen
tamainan duen eragina azaltzen da (3. irudia)
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3. Irudia.- Partikula--tamainaren aldaketa
irabiatze-abiadurarekin.
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Bestalde, zera ikus daiteke ere, partikulak handiagoak di
rela irabiagailuaren inguruan, eta txikiagoak ontziaren hondoan
(4. irudia).

TANTEN DIAMETROA, mikronetan
4. Irudia.- Partikula-tamainen banaketa
erreaktorearen bi puntu ezberdinetan.

Partikula-tamainaren kontrola eta neurketa, aplikazio berezietarako batez ere, oso garrantzizkoa da. Estruitu edo mol
deatuak izan behar duten plastikoentzat, partikulen neurria
0,2-0,5 mm-koa izan behar du. Poliuretano-aparretan eta ioi-trukaketarako erretxinetan 1 mm eta handiagoak diren perlak
erabiltzen dira.
Gaur egun erabilienak diren partikula-tamainaren neurketa
teknikak hauek dira: 0,1 mm baino tamainu handiagoa mdutenentzat, mazaketa erabiltzen da; tamainu txikiagoa dutenentzat,
ingurune hezetako jalkiketa zeren eta kasu honetan sortzen di
ren gainazal-indarrek mazaketa ezinezkoa egiten bait dute.

c.- Pisu molekularren banaketa.

Pisu molekularren banaketa hiru faktorez batez ere mugatu
rik dator: erreakziobidea, erreakzio-abiadura eta erreakzio-den
bora.
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Edozein sistema kimiko batetan, erreakzio-abiadura tenperaturaren funtzio da, beraz, pisu molekularren banaketa tenperatura eta erreakzio-denboraren funtzio dela ondoriozta daiteke.
Aldagai hauen ezaguerak, pisu molekularren banaketaren kon
trola eramatea ahalbidetzen du.
Polimerizazio-erreakzio gehienetan, tenperatura zehazki
kontrolatu behar den aldagai kritiko bat da. Polimerizazio-mai
la tenperaturaren funtzio zuzena da, polimeroaren konfigurazioa eta egitura diren bezala. Behar diren baino tenperatura al
tuagoek, polimerizazio-abiadura handitzen dute, eta beraz, pisu molekular baxuko polimeroak lortzen dira, adarkadura handia
goa egiten da eta ondorioz, pisu molekularren banaketa zabalagoa gertatzen da; hau da, tenperatura altuagoek produktu heterogenoagoak ematen dizkigute, eta dakigunez ahalik eta produktu
homogenoenak lortu nahi izaten da gehienetan. Monomero edo monomero-nahaste bakoitzak tenperatura ezinobe bat du, bere erreak
tibotasunari dagokiona, eta hau da erabili beharko dena produk
tu zuzena lortzeko. Honek, berotze-, hozte-sistema egokiak eskatzen ditu.
Polimerizatze-tenperatura 50-80°C tartekoa izaten da, mo
nomeroaren erreaktibotasun eta hegazkortasunaren arauera.
Erreakzio-denboraren handitze batek, batezbesteko pisu mo
lekularraren handitze bat eta pisu molekularren banaketa zabalago bat ematen du.
Erreakzio-denbora, aktibitate ezberdina duten hastarazle
ezberdinak erabiliaz jaitsi daiteke.
Erreakziobidea eta polimerizatze-erreakzioan parte hart.zen
duten espezie bakoitzaren masa-balantzea ezagutu ondoren, tenpe
ratura eta erreakzio-denboraren funtzio den batezbesteko pisu
molekularraren adierazpen analitiko bat lor daiteke.
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Honela, pisu molekular bat lortu nahi bada, pisu molekular hori emango digun tenperatura/denbora bikote egokia aukeratzea besterik ez dugu izango, kontutan izanik bikote guztiak
ezingo direla onartuak izan. Alde batetik, erreakzio-denbora
nahiko handia izan behar du, 90% konbertsioa lortzekohainakoa.
Bestalde, lan-tenperaturak ez du 80°C baino handiagoa izan be
harko.
Pisu molekularren banaketa, gaur egun G.P.C. (gel permea
tion chromatography) teknikaren bidez neurtzen da ia soilki.
Ondorio gisa, zera esan daiteke, funtzionamendu-berezita
sunak, tenperaturaren funtzio den batezbesteko pisu molekularra eta irabiatze-eraren funtzio den partikula-tamaina lortze
ko beharrezkoak diren baldintzaz finkaturik daudela, batez ere.

2.- ERREAKTOREAREN BOLUMENAREN DETERMINAZIOA
Prozesuaren balantze ekonomiko batek eta merkatuaren beha
rrek produkzioa finkatuko digute.
Gure helburua den erreaktorearen bolumena ezagutzeko, za
ma-kopurua erabaki beharra dago. Hau expresio honen bidez ema
nik dator.

urteko zama-kopurua jarri.

ur
urteko
de nbo r a
. faktore zuzentokian
tr ft
+t+t
z
9

non: t , erreakzio-denbora da; t z , zamatze-denbora; t d , desza
r
matze-denbora eta t , garbiketa-denbora bait dira.
Faktore zuzentzailea unitatea baino txikiagoa da, proiek
tatu gabeko denbora hilak kontutan izaten dituelako.
Bi aurreko kontzeptuen ondorioz, hots, produkzioa eta za
ma-kopurua, erreaktorearen boLumena jakin daiteke, erlazio ho
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nen bidez:
erreaktorearen bolumena -

Produkzioa
zama-kopurua

Erreaktorearen bolumena eta produktu zehatz bat lortzeko
erreakzio-baldintzak ezagutu ondoren, erreaktorearen diseinu
egokia egiteko prest aurkitzen gara. Sistema honek, noski, fun
tzionamendu-baldintzak segurtatu behar ditu. Horretarako, bero-transmisiozko erak (atorrak, birfluxu-kondentsadoreak....)
eta irabiatze-motak,... zehaztu behar dira.
Guzti honen ondorio bezala, plano xehetu bat lortzen da.
Hurrengo irudian (5. irudia) lortuko genukeen eskema txiki bat
agertzen da, non dimentsio guztiak zehaztuak egon behar lukete.
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5.- Irudia.- Esegidurazko polimerizaziorako
aproposa den erreaktore baten
eskema.

60

Ondoren, lan-baldintza ezberdinak, agertzen ohi diren pro
blemak, eta esegiketa aurrera eramaten den erreaktore tipiko
baten tresneria eta akzesorioak aztertzen dira.

Berotzea eta hoztea ur-bainu batez kontrolatzen dira, edo
ator batetik zirkulatzen duen fluido termikoz. Hodibihurrak
(barne-tutueriak) eta birfluxu-kondentsadoreak erabili izan
ohi dira ere. Oso kasu berezitan, ur hotza injektatu izan da
zuzenki erreaktorera. Batzutan, ura/lurruna deritzon sistemarekin egiten da lan. Honen funtzionamendu-bidea hau da: kanpo-atorretik zirkulatzen duen urak erreaktorea nahiko hoztu due
nean, lurruna bidaltzen duen balbula irekitzen da. Funtzionamendu honen bidez nahi den tenperatura mantentzen da.
Tenperaturaren aldaketak ez dira inolaz ere desiragarriak,
beraz, ahalik eta konstanteen mantendu beharko da aldagai hau.
Beraz, tresneriaz arduratzerakoan, tenperatur kontrolatzaile
eta erregistradore bat kontutan izan beharko dugu.
Tresneria eta eragiketa-moduak, lehengai eta lortzen diren produktuen arauera aldatu egiten dira. Honela, monomeroaren egoeraren arauera, egurats-presioa edo ta hau bainopresio
altuago bat erabili beharko da. Binil kloruro bezalako monome
ro gaseosoak presiopean polimerizatzen dira; estirenoa eta es
ter akrilikoak aldiz, likido-egoeran aurkitzen direnez, egurats-presioan polimerizatzen dira.
Kontutan izan behar den beste faktore bat hormaren lodie
ra da, zein lan-presioaren arauera 0,2-0,5 cm-koa izaten bait
da.
Oso egoera arrarotan, erreaktorearen barneko presioak ba
lore altuegiak lor ditzake. Honengatik, segurtasun-diskak ipi
ni beharko dira, leherketarik gerta ez dadin.
Irabiaketa, paratxo- edo aingura-irabiagailu batez egiten
da, zeinek 20-60rpm batezbesteko abiaduraz biratzen bait du.
Partikulek bai nahaste horizontala bai zuta jasatea beharrezko
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lukete. Hau dela eta batzutan irabiagailu geldi eta azkarren
eragin konbinatua erabiltzen da. Era berean, bafleak jartzen
dira sakabanatzea hobetzeko.
Garrantzizkoa da erreaktorearen eta irabiagailuaren disei
nuaren arteko koordinazio egokia, koaleszentziarik eta polime
ro-hauspeatzerik gerta ez dadin.
Bestalde, ahaleginak egin behar dira erreaktorearen barnean oxigenorik egon ez dadin, polimerizazioaren inhibitzaile
bortitza delako; honela, gas geldo bat sartzen da erreaktorean
oxigenoa egozteko. Beraz, erreaktoreareninguruandauden akzesorioetan, gas honen sartze- eta ateratze-balbulak aurkitu be
harko dira.
Polimerizazio bat egiterakoan, aurrikusi behar den arazo
inportante bat, erreaktorearen garbitasuna da. Alde batetikpo
limerizatze-garaian hormetan gerta daitezkeen polimero-jalkinak ekidin behar dira. Honengatik, tenperaturdiferentzia txiki bat mantendu beharko da hormetan.
Bestalde, polimerizazioa hasi baino lehen,erreaktoreagar
bia dagoela egiaztatu beharko dugu. Erreaktorea, normalki, pre
siopeko urez garbitzen da, eta erreakzio asko egin ondoren, di
solbatzaileak erabiltzen dira.
Jalkinak eman ez daitezen, batzutan poliuretanoa eta silize-gela sartu izan dira.
Erreaktorearen neurriak direla eta, kanpotik garbitzea
ezinezkoa denean, gizon-aho delako bat izan beharko da gutxie
nez, garbitze-lan hau egingo duen pertsona bat erreaktore bar
nean sar dadin.
Erreaktore hauen barneko gainazalak altzairu herdolgaitzezkoak
edo etaesmaltatuak dira, azken hauen tenperaturaren aldaketarekiko oso sentikorrak, poli(binil kloruro)aren polimerizazio
tan adibidez, HC1-ren akzioa ekiditeko.
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Esegidura baten zama osatzen duten urak,esegitzaileak mo
nomeroak eta hastarazleak, tutuerien bidez, grabitatez, edo ta
biltegi-tangetatik ala erreaktiboak aurrez preparaturik izan di
ren tangetatik ponpen bidez eramaten dira erreaktorera.

Merkatalki ekipoa loturik dagoen unitate-sistema bat da.
30 m

3

kapazitatea duten erreaktore handiak edo autoklabeak iza

ten dira. Hauen kopurua produkzioa handitzen doan neurrian han
ditzen da.

63

4,- POLI(BINIL KLORURO)AREN LORPENERAKO ERAIKUNTZA INDUSTRIAL
BATEN DESKRIPZIOA,

Hasieran aipatu genuen bezala, polimero asko lortzen dira esegidurazko teknikaren bidez. Oraingo honetan, eta gehiegi ez luzatu arren, oso ezagunak eta erabiliak diren plastiko
batzuren adibide bat jarriko dugu, hots, poli(binil

kloru-

ro)zko polimeroak, (PVC).

Nahiz eta PVC-a, bai masaz, bai emultsioz eta esegiduraz
lortu arren, gaur egun esegidurazko PVC-ren polimerizazioa da
gehien garatzen ari dena, tenperaturaren kontrola masa-polimerizazioarena baino askoz hobea delako eta erdiesten diren
produktuak emultsioz lortutakoak baino purutasun handiagokoak
direlako; azken hauek emultsionatzaile ugari izaten dute, oso
zailki bereizten direlarik.

Lortzen diren merkatal produktuen arteko ezberdintasun na
barienak ez dira agian egitura molekularrean egongo, partikulen berezitasunean baizik, hala nola, itxuran, tamainan, tamai
nen banaketan eta porositatean. Honela esegitzailea eta irabia
tze-abiadura aldatzen joanik berezitasun horiek kontrola ahal
ditzakegu.

PVC-a lortzeko erabiltzen den zama, honelakoa da gutxi
gora behera:
Monomeroa

Bini1 kloruroa

Esegitzailea

Gelatina

Aldarazlea

Trikloroetilenoa

30-50 zati
0,001 zati
0,1
zati

Hastarazlea

Kaproil peroxidoa

0,001 zati

Sakabanatzailea

Ur desmeatua

90

zati

pH-ren erorketak ekiditeko tanpoi-soluzioak erabiltzen di
ra, sodio fosfato azidoa adibidez. Era berean aparreragozleak
erabiltzen dira, kopuru txiki batetan, prozesuaren bukaeran
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egingo den deszamatzea errazteko.

Gelatina poli(binil alkohol)az aldara daiteke, eta triklo
roetilenoa pisu molekularra kontrolatzeko erabiltzen da, trans
feritzaile

bezala jokatzen duelako.

Honela, polimerizazioa aurrera eramateko, esegitzailea ur
kantitate ezagun batetan diluitzen da, eta disoluziohauerreak
torera botatzen da. Ondoren, gaineratiko ura, hastarazlea eta
aldarazgileaeransten dira, erreaktorea ixten da eta 711 mm.
Hg-ko hutsune bat egiten da. Binil kloruroa erreaktorean sar2
tzen da horiekin batera, eta 50°C-tara berotzen da. 7-9 g/cm
presio batetara egiten da lan. Erreakzioa gertatzen aridenbi
tartean, tenperatura eta presio hori mantentzendira. Une bat
iritxiko da noiz presioa jaisten hasiko bait da monomeroa kon
tsumatzen doalako. Presioa beren hasierako balorearen hamarre
na izatea irixten denean, monomero sobera jasotzen da eta polimeroa hoztea iharduten da, zein deszamatu egiten bait da.
Polimerizazioa bukatu ondoren jadetsitako partikulei ematen zaien tratamendua garrantzitsua da. Gainazal handia dutenez, ezpurutasun hegazkorrak erraz desager daitezke. Ura eta
monomeroa berotuz egozten dira; baina puntu honetan, sor daitezkeen degradapen-arazoak kontutan izan beharko dira. Zenbait
kasutan, kondar-monomeroa prozesuaren zehar eliminatu behar
izaten da.
Industrian, polimeroren perlak deszamatu eta gero aurrei
kuzte baten ondoren, dekantatu egiten dira. Jarraian, zentrifugatu egiten dira. Partikulen tamainaren eta tratamenduaren
sakoneraren arauera, partikulek 5%-etik 40%-rainoko ura izaten
dute. Beraz, tenperatura egoki batean (Tg baino txikiagoa) da
goen plater-lehorgailu jarrai batera pasa a'razten dira. Etapa
honetan kondar-monomero zati bat egozten da. Perlak, lehortu
eta gero, maze batera pasatzen dira, non, bereiztuak izan ondoren atera egiten bait dira.
Planta industrial batean aurrera eramandako prozesu in-
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dustrialaren eskema adierazle bat ondoko irudian agertzen dena izan daiteke (6. irudia).
PVC-ren aplikazio-eremua oso zabala da. Era askotara pro
zesa daiteke eta konposizio-kopuru handi bat erdietsi daiteke,
gerturik aurkitzen diren erretxina-multzo zabalen bidez.
Guzti honekzertaraeramaten gaitu erretxina, transformatze-metodo eta formulazio egokien aukeraren bidez, produktu-barietateugarien-lorpenerazeintzuk oso aplikazio ezberdinak
izan bait dezakete, hala nola, zoluen fabrikapena, haltzarien
tapizaketa, tutueriak, leihoak, ontziak, jostailuak....
Azkenik, erretxinaren aukeran, honen pisu molekularra,po
rositatea, dentsitatea, partikula-tamaina, eta abar izanbehar
ko dira kontutan, transformatze-prozesuaren eta bukatutako
tresnaren desiratutako propietateen arauera.
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6. Irudia.- PVC-ren esegidurazko polimerizazioa.

HIDANTOINEN KIMIKA: HIDANTOINA-DERIBATUEN SINTESIA,

EZAUGARRIAK ETA ERREAKZIOAK

Egilea: Iflaki Irazabalbeitia

Donostiako Kimika-Fakultateko Zientzi Taldea
Euskal Herriko Unibertsitatea. DONOSTIA
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HIDANTOINEN KIMIKA: HIDANTOINA-DERIBATUEN SINTESIA,

EZAUGARRIAK ETA ERREAKZIOAK

Zientzietan jeneralean, eta kimika organikoan bereziki,
badago zenbait gai, zenbait jakite-eremu unibertsitate ikastur.
teetan ikusten ez direnak eta hain zuzen oinarrizko textulibu
ruetan azaltzen ez direnak. Honek ez du esan nahi gai hauekez
direla garrantzitsu edo interesgarriak. Ondorengo ikasketa ba
tetara baztertu izan badira berauen ez orokortasuna, espezifi
tatea alegia, izan da kausa. Hidantoina (I) konposatua eta be
ronen deribatuak hauetako albogai bat da.
Lan hau hidantoinen munduari hurbiltze apal bat izan nahi
du. Norbaitek gehiago sakondu nahi izango balu Elinor Ware-ren
(1)review-ra, Bateman-en review-ra(47) jo lezake.

I.- SARRERA GISA

Hidantoina (I) konposatuaren ordezkapen-deribatuei esaten
zaie hidantoinak. Hidantoina konposatuabeheko (I) egituraduen
substantzia da. Lehenengo aldiz Baeyer-ek(2) sintetisatu zuen
1861.ean. Alantoina-ren (II) hidrogenazioz lortzen zuen

HN-- C=0

HN — C=0

CO

CO
HN— CH 2HN

—

CH

NH

CO

NH

2

Hidantoinaren ordezkapen--deribatuak bai hidrogeno amidikotik bai metilenotik izan daitezke.
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Hidantoina konposatu naturala da eta zenbait iturri natu
raletatik lor daiteke hala nola ekialdeko platanoaren begita
tik, erremolatxatik eta likido seminaletik. Aminoazido-harketa handia badago,gernuan aurki daiteke ere.
Eztabaida luzea egon da hidantoinari lekutzaileak lepora
tzeko momentuan, baina badirudi azken finean beheko bi sistemak nagusitu egin direla. 1907.etik aurrera b sistema erabiltzen da gehienbat Chemical Abstracts-ek onartutakoa bait da.
Hidantoinei buruzko bibliografia zaharra kontsultatzen denean
arreta handiz ibili behar da lekutzaile-sistemarekin.

1 HN---0
2

5

CO

3 HN
2

4
3 HN---C
2
a

C

4

CO

1 HN

C

5
2

b

Hidantoinekin hertsiki erlazionatutako konposatuen artean
tiohidantoinak dira aipagarrienak. Azken aldi honetan selenohi
dantoinak ere garrantzia hartzen ari direla dirudi(3). 2-tiohi
dantoinak nahiz 2,4-ditiohidantoinak hidantoinen antzera jokatzen dute erreaktibo berdinen aurrean, honexegatik bi konposatu-motaok mai z elkarrekin agertzen dira bibliografian 2-tiohidantoinak, hidantoinak baino erreaktiboago direnez, zenbait hidan
toina berezien sintesian erabiltzen dira, Tio taldea
ematen bait du oxo taldea.
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II.- HIDANTOINEN BEREZITASUNAK ETA ERREAKZIOAK

BEREZITASUNAK
Atal honi hasiera emateko,hidantoinen jeneralean, hidantoina beraren, propietate fisikokimikoak gaingiroki aipatuko
ditugu.
Hidantoina orratzetan kristaltzen duen solidoa da (Fusio-puntua 200°C). Alkoholetan edo disoluzio alkalinotan disolba
garria da eta oso disolbagaitza uretan edo eterretan.
Pentsa daitekeenez hidantoina hidrogeno azidoak dituenez,
nortasun azido ahula du. Disoziazio-kostantea 7,59 x 10-10
hau da fenolaren edo azido zianhidrikoaren azidotasuna du.
N-3-an dagoen hidrogenoa da azidotasun honen erantzule garran
tzitsuena.
Hidantoinen absortzio-espektruak egin izan dira(4), (5),
(6) batez ere ordezkapena ikusteko eta leporatzeko. 13C-EMN-ko espektrospia aplikatuta izan da ere hidantoina ordezkatuak
ikusteko(7), (8).
Hidantoinak, disolbatzen direnean, azido hidantoiniko de
lakoekin orekan daude. Oreka norantz desplazatuko den ingurunearen izakeraz dependatzen du.
Honela ingurune azidotan hidantoina daukagu eta, ordea,
basikotan azido hidantoinikoa. Egite honek hidantoinen zenbait
erreakzio berezi explika dezake.
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HN

N H
j2

CO
KOH

CO

COOK

CO
1

HN

C

HC 1

2

hidantoina

HN

C

2

azido hidantoinikoa
ren potasio-gatza

Interesgarria da hidantoinen isomeriak aipatzea. C-5-ean
monoordezkatutako hidantoinek isomeria optikoa agertzen dute
C-5 hau karbono asimetrikoa bihurtzen delako. Espirohidantoinek beste isomeri mota bat izan dezakete, epimeroak izan ditza
kete. Honela bi epimero a eta P

bereizten dira.

O
0
C---NH
C=-. 0

NH

H
(8)
(a) 4-t-butilziklohexilhi
dantoina

(0) 4-t-butilziklohexil
hidantoina

Hidantoinen zenbait erreakziok aditzera eman dutenez hidantoinetan, eta hidantoinan bereziki, amido/imidol eta zeto/
enol tautomeriak ematen dira. Hidantoinarentzat, bereziki, be
heko zazpi taumeroak posible bezala proposatu izan dira. Tautomero desberdinok hidantoinaren erreakzio desberdinak explikatzeko erabiltzen dira.
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H
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COH
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COH

COH

I

HN

COH

CH 2N
II

COH

1

COH

1

1

HN

CO

11

N

CH
VI

N

CH 2
VII

Hidantoinen erreakzioetan eragin handiena duen tautomeroa
I egiturakoa da. II egiturak 2-tiohidantoinen alkilazioa expli
katzen du; 2-tiohidantoinek alkilatzen direnean 2-merkaptoderi
batua ematen dute,3-N-alkilderibatua eman ordez. IV, V eta VI
egiturak zenbait optikoki aktibo hidantoinen errazemizazioa ex
plikatzeko erabili izan dira.

11.2.- ORDEZKAPENA ETA EGONKORTASUNA
Ordezkatzaileak hidantoinen egonkortasunean duten eragina ikustea interesgarria da. Arau orokor gisa zera esan daite
ke, nitrogenoetan nahiz C-5-ean ordezkatutako hidantoinak ordezkatugabeak baino egonkorrago direla. N-1-etako ordezkapena
oso eginkorra da bereziki. Aipagarria da bide honetan ziklazioz bi isomero ezberdin eman lezakeen azido hidantoinikoak
hauetako bat bakarra ematea, hain zuzen C-5-ean ordezkatutata
dagoena. Adibidez
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HOOCCH N---00
2

1
HOOC CH NH
2

CO

OH
1

HN---CHCH C H OH
2 6 5

C O
!\\

Bai
HN—CH CH C H 4 0H
2 6

CO

N

\\\\ COOH
CH CH,C
2

6 5

0

(9)

11.3.- ERREAKZIOAK
Hidantoinek jasaten dituzten erreakzioei lotzen bagatzaizkie ordezkapen-erreakzioak nagusi direla ikusiko dugu.
Ordezkapenak bai hidrogeno amidikoetatik bai metilenotik zehar
ematen dira. Hidrogenoon azidotasuna da egite honen kausa nagusia.

11.3.1.- Nitrogenotatik doazen erreakzioak
N-ordezkatutako makina bat hidantoina prestatu da, 3rreak
zio hau oso erraz jasotzen bait da. N-3-ko hidrogenoa, bi kar
bonilo taldeen artean dagoenez, N-1-koa baino azidoagoadaeta
honen ondorioz ez dago N-1-ean soilik ordezkatutako hidantoinak zuzenean lortzerik. Lehendabizi N-1-ean ordezkatutako deribatua jadesten da beti.
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N-3-an ordezkatutako hidantoinak oso erraz lortzen dira
hidantoina alkil haluro batez tratatzean.

HN

CH N — CO
3

CO
CH I
3

CO

CO

KOH
HN

CH C H
6 5

HN

CH C H
6 5

(1 0)

N-3-tiko ordezkapena prozesu leuna den bitartean alkil ha
luroen bidezko N-1-etiko ordezkapena ez dago erdiesterik C-5-karbonoan lotura bikoitzik edo fenilo talderik ez badago. Fun
tzio-talde hauek N-1-ekohidrogenoa aktibatu egiten dutela bai
na hala ere N-3-koa oraindik aktiboagoa da.

CHN

CH 3 N

CO

CO

C CH COOC H
2 5
1
2

—CO

CO

C 2 H ONa
5
HN—C =CHC H OCH
6 5
3

(11)

N

C
CHC H O CH
6 S
3

N-1-ean soilik ordezkatutako hidantoinak lortu nahi badi
ra,2-tiohidantoinetatik abiatu beharra dago. 2-tiohidantoinak
alkilatu nahi direnean,II tautomeroa dela kausa,2-merkaptoderibatua lortzen da,'4-3-an alkilatutako deribatuaren ordez. Ho
nek dialkilatzen direnean,N-1-ean alkilazioa lortzen da ere.
2-merkaptoderibatuak oso errazki ematen dutenez hidantoina ana
logoa N-1-ean soilik ordezkatutako deribatuak lor daitezke ho
nela. Cattelain eta Chabrier(12) izan ziren metodo honen proposatzaileak.
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IINPEtanol

CO

CO
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I

CH

HN---CPh 2

HN

CO

3 N

CPh2

CH N
3
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2

(12)

Hidantoinek ordezkapenak jasaten dituztenean,ez dute alkilazioa jasaten bakarrik,nitrazioak, azilazioak e.a. posible
dira. Honela hidantoinak anhidrido azetikoz, sodio hipokloritoz edo azido nitrikoz tratatzen direneanN-1-etiko ordezkapen
deribatuak lortzen dira hasiera batetan,ondoren deribatu 1,3-biordezkatuak jadesteko.
Hidantoinak formaldehidoz tratatzen direnean ez dute C-5-etiko kondentsazio-emaitzarik ematen, beste aldehidoekin ema
ten duten antzera, baizik eta N-1-etiko ordezkapen-emaitzak(13).

HN—00
2

CO

CO---NH
H Cl
+ H CH 0 --1110>

CO

HN---00
CO

+ H20

I
HN

C(CH ) (CH 33 2

CH 2 - N — C (CH 3 ) 2

11.3.2.- C-5-etiko erreakzioak
Aktibatutako metilenoekiko erreaktiboak diren konposatuek
C-5-etik erreakziona.tzen dute hidantoinekin. Honela aldehido
aromatikoek errazki ematen dute kondentsazioa hidantoinekin(14)

HN--00

HN - CO
+ Ph - CHO

CO

11n-

CO
HN

HN---CH 2

+ H 0
C=CHPh

N-3-tiko ordezkatutako hidantoinek ez dute zailtasunik
agertzen kondentsazioarekiko, N-1-etikoek, ordea, zenbait era
gozpen izan dezakete. Kondentsazioz erdietsitako hidantoinak
erreduzitzeko hamaika ajente arrunt erabilgarri aipatu izan
da.
Hidantoinak bromoz tratatzen direnean C-5-etik erreakzio
natzen dute,zenbait erreakzio ezberdin posible direla.

HN—00

HN---00
Br 2

CO

►

HN—CH CH 2 R

HN---00

CO

CO

HN

C- CH R

HN

n Br

+HBr

(15)
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CO
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CO
HN---00

HN--- CO
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CO

CO
HN

CO

CO

CH Ph
(16)

HN

C
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N

CH Ph
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HN---00

CO

HN

I

I

+ Br

CO

1

CO

2

1

HN---CBrCHBrPh

C-CHPh

+HBr

CO

i

1

HN

HN---00

HN---C-CBrPh

(17)

11.3.3.- Karbonilotatik doazen erreakzioak

Karboniloan zehar doazen erreakzio garrantzitsuetarik, alumi
nio eta litio hidruroaren bidezko erredukzioa da aipagarriena.
Erreakzio honen bidez imidazolidonak eta imidazoliadinak sintetisa daitezke.
Nahiz eta erreakzio honi buruz bibliografia zabalik ager
ez,2ztabaida handia egon da zeren eta Wilk-en araberaz (18)
karboniloak erabat erreduzitzen bait dira, Marshall-ek(19) dio
enez monoerredukzioa ematen da ordea.
Azkeneko ikerketek diotenez(20) eraztunaren ordezkatzaileek badute zerikusirik erreakzioaren azken emaitzarekin. Ho
nela N-5-ean ordezkatutako hidantoinak erredukzio orokorra ja
saten dute eta ordezkatugabeak, aldiz, monoerredukzioa(20).

CO
NH

CO

NIFT LiA1H
CO

4
Eter,

H--Bz

H

>(:CH2

r

NH

N1CO
N— Bz

LiA1H
NH — CO

63%

4
Eter,

58%

Aipagarria da gorago adierazitako 2-tiohidantoinen alkila
zioa 2-merkaptoderibatuen sintesira eramaten duena.
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11.3.4.- Beste zenbait erreakzio

Hauen artean hidantoina-eraztunaren degradazioa, hausdura alegia, ematen dutenak dira interesgarrienak. Hidrolisiada
dudarik gabe garrantzitsuena a-aminoazidoak bide honetatik
sintetisatzea posible egiten duelako.
Hidantoinen hidrolisia

a-aminoaziodak emateko ingurune

azidotan nahiz basikotan eman daiteke.

A) Ingurune basikotan
Wheeler eta Hoffman-en metodoa(21) da zabalduena eta eza
gunena. Honetan base bortitz bat erabiltzen da erreaktibo bezala
CO

HN

Ba(OH)2

i

C

H 0
2

i

HOC6H5CH2— CHCOOH + CO 2 + H20

to-

i

NH

CH CH C 6 H 5 0H
2

HN

2

Metodo hau orokorra da eta hain zuzen aminoazido bibasikoak lortzeko erabil daiteke ere. Aminoazidoa oxidagarria denean amonio sulfuroa erabiltzen da bario hidroxidoaren ordez.
Hidroxido alkalinoak erabili izan dira ere.

B) Ingurune azidotan
HC1,

edo H2SO4

Uezalako , azido bc)rtitzak'erabiltgen

dira erreaktibo lez'

i

HN '

1

4i
HN

d

-,/,

i'
I
Ì
„
COOHI
H Cl, 150-60°C„.s

.

OC'

I

:4CH

3

C'---1 CH
i

Me

NH 2

2
(22)

3
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III.- HIDANTOINEN SINTESIA

Lehengaiari lotzen bagatzaizkio hidantoinak sintetizatze
ko metodoak lau talde nagusitan bana ditzakegu:
- Aminoazidotatik
- Ureatik
- Karbonilo taldetik
(1) - Beste zenbait metodo

III.1.- AMINOAZIODAK SUBSTRATU GISA
- aminoazidoak + alkali-zianatoak.- 1873.ean Urech-ek(23)

lehenengo aldiz erabili zuen metodo honek oso erabilpen zabala izan du.

R--CH--COOH + KOCN

R- CHCOOH

N — CO
1

HC1

CO
NH NHCONH
2
2

HN

CHR

C-5-ean eta N-1-ean ordezkatutako hindatoinak lortzeko
erabiltzen da batez ere metodo hau.

- aminoazidoak + alkil edo aril isozianatoak.- goiko me-

todoaren ereakzio-baldintza berdinetan erabiltzen d a

- aminoazidoak + urea edo honen deribatuak.- Adibide

gisa

(1) Ia metodo guzti hauek tiohidantoinak sintetisatzeko balio
dute tioerreaktibo analogoa erabiltzen bada.
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HN — CO
Et NH CH CO OH + NH CO NH
2
2
2

CO
1
N

Et

+ NH + H 0
3
2

CH

- aminoazidoak + fosgenoa.- Aminoazidoen esterrak erabil

tzen dira substrato gisa.

R

R

1
NH-CH CO OEt
2 R CH COOEt + CO C1

HC1

CO

2

1
HOOCCHN

NH CH CO OEt

CO

CO
HN—CH R

- aminoazidoen esterrak / amidak + alkil kloroformiatoak.Adibide gisa

Et
Et\
+ C1COOEt
C-COOC H
2 5

Ph — C-- COOEt

Ph NH NH
2

CH N
3

CH NH
3
2

COOEt

CO

CO
HN — C-Ph

(25)

Et

111.2.- UREA SUBSTRATU LEZ

- Urea +

a-hidroxiazidoakl a -hidroxinitriloak.-

Pinner-ek garatu zuen metodo hau(26).

\
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HN — CO
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I

HN — CH Ph

HN — CH Ph

- Urea + a-dikarbil konposatuak.- Konposatuok dialdehi
doak edo a - zeto oxidoak izan daitezke

HN — CO

NH---CH----NH

NH
,2
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1

+

2 CO

I

I

CO

CO

HC1

NH 2

I

I

CO

+ CO

1
I

I

CHO

NH 2

I

NH---CH
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I

NH

HN----C

2
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(27)

- Urea f azido asegabeak.- Azidook bai etilenikoak bai
azetilenikoak izan daitezke
NH
CO

HN — CO

CH-COOEt

2

EtONa

+

CO

I

I

NH

H C1

I

CO

2

HN

CH-COOEt

CH= CHCOOEt

HN—CHC 2 COOEt

(28)

111.3.- KARBONILOAK SUBSTRATU BEZALA

Karbonilo taldetik abiatzen diren metodoen artean Bucherer - Bergs - en metodoa(29) da erabiliena. Azken aldi honetan hau
da hidantoinen sintesirako metodo erabiliena,hatez ere C-5-ean
ordezkatutako hidantoinak jadesteko. Substratua aldehido edo
zetona da,lineala nahiz ziklikoa nahiz aromatikoaetaerreak
tiboak sodio eta potasio zianuroa eta amonio karbonatoa ingu-

rune akuoso/alkoholikotan.
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HN — CO
H 2 0/EtOH
RCOR' + NaCN + (NH 4 ) 2 CO3

110n

•

CO

20-70°C
HN

Metodo hau oso orokorra da eta azukreen zetona eta aldehidoekin erreakzioa lortu da(30) ere nahiz eta etekina urria
izan.
Zetona ziklikoei metodo hau aplikatzen bazaie,espirohidantoinak lortu arren bi epimero, a eta

s

alegia, erdiesten

dira. Hoyer eta bere kolaboratzaileek aditzera eman zuten
1950.ean lehenengo aldiz egite hau(31); d-alkanforraren bi hi
dantoina-deribatu lortzen zuten.
Munday-ek(32) Bucherer-Berg-en metodoa zenbait

zetona

zi

klikoei aplikatzean batez ere a epimeroa lortzen zela aurkitu zuen. S epimeroaren aztarnak bakarrik aurkitu zituen. Ondorengo zenbait lanek hau frogatu dute (8), (33) eta (34).

III. 4.- BESTE ZENBAIT METODO

- Hidantoina beste zenbait konposatu ziklikotatik.- Hidan
toinaren analogoak diren beste zenbait heteroziklo hala nola
kreatinina(I), azido parabanikoa(II) eta azido aloxanikoa, era
biliaz hidantoinak lortu ahal izan dira (35), (36) eta (37).

HN—CO
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HN =C
i

CH N— CO
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HN—

CO

I

1

1

CO

CO

CO

I

I

1

CH 3 N—CH CH 3 N CO
2

HN— CO
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- Strecker-en metodoa.- Read-ek(38) erabili zuen lehenda
bizi metodo hau; substratua a-aminonitriloa eta erreaktiboa
isozianato alkanino bat dira. C-5-ean ordezkatutako hidantoinak sintetizatzeko erabiltzen da metodo hau
HN—00
R' CH NH +
2

MeN=

C=O

1

CN

CO
1

HN—CH R'

Metodo hau aminonitrilo ziklikoei aplikatzen zaionean es
pirohidantoinak lortu arren 8 epimeroa lortzen da emaitz na
gusia bezala.

IV.- HIDANTOINEN ERABILPENAK

Hidantoinak batez ere medikuntzaren eremuan erabili izan
dira. Honela 5,5-diordezkatutako hidantoinak hipnotiko gisa
erabili izan dira epilepsia eta korea(*) tratatzeko. Adibidez
nirvanol famatua 5,5-difenilhidantoina da(39). Hidantoina or-

dezkatuakantihipertsentibo, azido gastrikoen erregulatzaile
lez, bronkodilatadorebezala erabili izan dira(40). Hidantoina
azidatuak analgesiko eta erlaxatzaile gisa erabiltzendira(41).
Tiohidantoinak medikuntzan erabili dira ere, antituberkuloso
gisa adibidez(42).
Hidantoinak medikuntzatik aparte erabili izan dirabaipo
limerizazio-katalisatzaile gisa(43), bai erretxinen sintesian
formaldehidokin tratatuz(44), bai polimeroen egonkortzaile gi
sa(45) eta baita ere antiseptiko edo germizida gisa(46).

(*) San Bitoren dantza
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ERREAKZIO KIMIKOAREN PROZESU

ELEMENTALEN IKERKUNTZA ZINETIKOA

Egilea: J. Ugalde Uribe-Etxebarria
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1.- SARRERA

Dakigunez erreakzio kimikoa dugu kimikaren arazo funtsezkoena. Gehiago esango genuke: erreakzioa, kimikarenexistentzia
sortzen duen gertakizuna da, kimika bera erreakzioaren ikerkun
tza izanik. Bestalde, ikerkuntzahau ikuspegi askotatikegindai
teke, baina hemen ikerkuntza zinetikoan zentratuko dugu atentzioa. Erreaktiboetatik produktoetaraino pasatu ahal izateko,
erreaktiboak kontsumatu eta produktoak eratu behar dira. Zein
abiadurarekin egiten den, eta nola egiten den prozesu hau estu
diatzeari zinetika kimikoa deritzo.
Prozesu zinetikoan bi alde garrantzitsu bereiztu behar di
ra: i) Erreakzioaren estekiometria osoa, hau da, prozesu osoaren ekuazio kimikoa, adibidez: Br 2 + 11---►»2 BrH. eta ii) erreak
ziobidea osatzen duten oinarrizko etapek, hau da zein bide har
tzen duten erreaktiboek produktoetaraino hel daitezen, adibidez: lehen idatzi dugun erreakzioaren erreakziobidea honako hau
dugu,
1) Br 2 = Br + Br
2) Br + H 2 = HBr + H
3) Br 2 + H = HBr + Br
4) BrH + H = H 2 + Br
5) Br + Br = Br 2

Azken hauetariko bakoitzari prozesu elementala deritzo,
eta oraingo honetan mota honetako prozesuak aztertuko ditugu.
Fase gaseosoan gertatzen diren prozesu elementalak aztertzeko,
bi teoria nagusi ditugu. Txokeen metodologia, eta trantsizio
-egoeraren metodologia izendatuak, alegia.
Lehena txoke molekularren teoria zinetikoan oinarritzen

da, eta bigarrena gas idealen termodinamika estatistikoan berriz. Ondorengo ataletan, aipatutako bi teoria hauek sakonki
aztertuko ditugu, baina aldez aurretik eman ditzagun txoke mo
lekularrei buruzko funtsezko ideia batzuk.
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2.- TXOKE MOLEKULARREN TEURIA ZINETIKOA

2.1.- ABIADUREN DISTRIBUZIOAREN LEGEA
Demagun edozein gas ideal bat. Dakigunez, T 0 denean
gasaren molekulek energia zinetiko ez-nulua dute; hau da, abia
dura ez-nulua. Baina ez da inolako arrazoirikgasakonposatzen
duten molekulek abiadura berdina dutela pentsatzeko. Askoz lo
gikoagoa dugu abiadura hauek,tarte erreal bateko balioak hartuz,banaketa-tankera estatistikoa dutela pentsatzea. Hau dugu, hain zuzen, atal honen helburua: abiadura-banaketaestatis
tiko hori argitzea.
Helburua bete dezagun, MAXWELL-BOITZMANN-en banaketaren
legetik abia gaitezen. Hark kolektibitate estadistiko bateko
i-mailako populazioa, populazio osoari erreferitua emanten di
gu era honetan:

E o )/kT

gl
N.
1/N

Non N

i

e

(1)

-(E.-E )/kT
3 o

i-mailako populazioa dugu, N populazio osoa, E.
1
i -mailako de-

generazio estatistikoa.
Molekulak bola zurrunak bezala idealiza genitzake, orduan
i-mailan dauden molekulen energia (E 0 -ari erreferitua), Ei-E0
energia zinetikotzat har dezakegu, hau da:
E.-E

o

2
= (1/2)m.c.

(2)

c, molekularen abiadura-bektorea izanik. Demagun c-ren osagaiak
erreferentzi sistema inertzial batean, u,v, eta w direla, orduam

c?

–

= u

2

+ v

2

2
+ w (3)
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eta
2
2
mi (u 2 + v + w )

(E.-Eo ) =
1

(4)

Goazen orain higidura monodimentsionaleko arazoa plantea
tzera. Bitez u = u, v = 0 eta w = 0. Dakigunez energia zinetiko tankerako banaketak ez daude degeneratuta, orduan g i = 1.
Bestalde masa berdineko partikulen kolektibitate estatistiko
batetan pentsatuz gero, MAXWELL - BOLTZMANN - en banaketa legearen arauera, (4) expresioaz baliatuz, i - mailako populazio erlatiboa zera dugu:

N.

e-mu.2 /2 kT

(5)

2
Ze-mu./2 kT

Ez genuke inolako astakeriarik egingo, abiaduraren banaketa kontinuotzat hartuko bagenu. Honek (5) ekuazioari honako
era hau ematen dio:

mu

2

/ 2kT

fo• -mu 2 / 2kTdu

e

dN

(6)

e

du

Arazo hirudimentsionala era berdinean planteatzen bada,
(6) ekuazioaren ekuazio antzerakoa ematen digu:

dN
N

e

m(u

2

+ v

00

.00

e
- don

(7)

2

- m(u +v +w )/2kT

du dv dw

hirutan zati daiteke:
.0

du

2

du dv dw

oc,

Izendatzailean,

e

2
+ w ) / 2kT
2

rfle.e
2
-mu /2kT

2

2
-mv /2kT

0.
dv

2

e
-90

-mw /2kT

dw (8)
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Hauetako bakoitza gaussdar tankerakoa da, eta tauletan aur
ki daitezke. Behin (8)-a askatuz gero, (7)-an ordezkatuz:

)3/2

dN

. e

( 2w kT

2
2
2
-m(u +v +w )/2kT

du dv dw

(9)

Non du. dv. dw abiadura-espazioren bolumen-elementu dife
2
rentziala dugu,hau da, dv.du.dw = 4n c dc. Orduan abiaduren mo
duluen banaketaren legea zera da:

dN
N(

) 3/2
. e
2

2
-mc /2kT

rri
rTkT

4

w

c

2

dc

(10)

Non

)3/2
f(c)

=

m
2 n kT

4 r(

•

e

2
-mc /2kT

c

2

banaketaren funtzioa izendatzen bait da. Honela:
dN

- f(c) dc

(12)

delakoari BOLTZMANN-en legea deritzo.
Iker dezagun zein den banaketa honen abiadura zeinetan f(c)-k
balio maximoa hartzen bait du. Hauxe da:
3/2
c

( 66 f )

T

- 4 Tr

(2

mkT )

2
e mc /2kT 2 mE 2
k T Ì (13)
{
-

Azken hau eginez gero, baldintza hori betetzen dutenc-ren
bi balio desberdinak hauek dira:
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c = 0

eta c m

=

( 2 kT

)

1/2
(14)

Lehena, c = 0, banaketaren abiadura minimoa da, non dago
kion energi mailaren (E = 0) populazioa zero bait da, f(c) = 0
delako. Bestalde, bigarrena, populazio handiena duen mailako
abiadura da, zeren eta puntu horretan f(c) maximoa bait da. Ko
lektibitatearen molekulen abiadurak [0, Go[ tartean f(c) bana
ketaren arabera banatzen dira. Ohartu gaitezen abiadura maximoak tenperaturaren dependentzia duela, logikak agintzen duenez. Honengatik (11)-k ematen digun banaketari, banaketa isotermikoa deritzo.

dN/

du

♦

u

um U

u

1. Irudia. Banaketaren fun

tzioa hiru tenperatura
desberdinetan.

2. Irudia. Abiadura maximoa,

eta batezbesteko abiadura
molekularra.

Bestalde badugu argitu behar den beste kontzeptu garrantzitsu bat, batezbesteko abiadura molekularra deritzona. Defi
nizioz zera dugu:

c =

j oc dN c
N

orduan, (10) kontutan hartuz gero

(15)
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c = 4 ir

aDe-mc2/2kT c3dc _ (8kT) 1/2
M

m )3 / 2
2 Tr kT

(16)

non banaketaren abiadura maximoarekin duen erlazioa zera bait

dugu:
2

c -

(n )

1/2

c

(17)

m

1/2
Eta 2/(7r) > 1 denez,

8

> c da. Honek zera esan nahi

m
du, banaketa estatistiko honetan c m baino abiadura handiagoa
duten molekulak, txikiagoa dutenak baino gehiago direla.

2.2.- TXOKE MOLEKULARRAK

Kontsidera dezagun orain bi molekulen arteko txokearen
prozesua. Bitez m i eta c l (u v v i ,w 1 ) lehenengo molekularen ma
sa eta abiadura; m

eta c2(u2,v2'w2) bigarrenarenak. Funtsean
2
dugun sistema bi partikulez osatutako partikula-sistema berezi bat da, orduanKONING-en teorema aplikatuz zera dugu(*).
2
1
2
1
E = mc + p v
r

(18)

Non c, masa-zentruaren abiadura bait da, v r partikulen
abiadura erlatiboa, eta

P

sistemaren masa erreduzitua. Txo-

kean inplikatzen den abiadura, abiadura erlatiboa da; honen
2
arabera (18)-aren bigarren terminoari, hots,1/2P v -ri, txor
kearen energia deritzogu. Bestalde (10) erabiliz abiadura er
latiboaren banaketa zera da:

(*) Ikus, J.R. Etxebarria, Fisika generala U.E.U.
Irunea 1978.
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dN r)3/2
4 Tr ("2-**-

e -P

2
v /2kT
r

v

2

dv

r

(19)

Demagun metro kubikoko A tankerako N
ditugula. Bitez m eta r
B
A
A
erradioa, eta m B , r B B-renak.
tankerakoak N

molekula eta B
A
A-ren masa eta

Aurrerago garrantzi handikoa izango den kontzeptu berri
bat azalduko dugu orain eta kontzeptu hau txokeen maiztasuna
da. Z A -ren bidez, B molekula bat, A molekulekin metro kubiko
ko eta segundoko egiten dituen txokeak adieraziko dugu. ZB
berdina dugu, baina orain A molekula batek, B molekulekin
egiten dituen txokeak kontutan hartuz.

vr cDsCo .

anctr;"

Goiko irudian bi molekulen arteko txokea irudikatzen da,
bat A, eta bestea B.

= r
+ r magnitudea txokearen dia
AB
A
B
metroa izendatuko dugu. Txokearen norabideak, x ardatzaren no
a

rabidekiko 0 angulua du. Orduan vr cos e luzerako eta sin
basearen erradioko zilindroan aurkitzen diren A molekulaguz
tiak B molekularekin txokatuko dute.

Erraz ikus daiteke zilindro horri dagokion bolumen-elemen
tu diferentziala zera dela:

dV

=

2 n

a

2
AB

v

r

sin 0 cos 0 d 0

(20)
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Bestalde Z -ren definizioaren arabera
A
dN
dZ

= N

A

Nr

A

dV

(21)

orduan
dZ 2
A

.

N
NA

ff

v

a

3/2

2
N 4 1T
AB A

e

kT

-p v

2
/2kT
r

3
cos e sin e dv
de
r
r

(22)

Goiko ekuazioaren integrazioak zera ematen digu

2 N
ZA = 2 a
AB

r

1/2 ( 13/2
(21T)
kT

e

-P

2
v /2kT

v

3
dv .
r r

(23)

/2
cos o sin o do

1

Orain, nola

1
sin 2 e
2

jrw/2
o
sin ocos0 do = 1
2

e

w/2
fo

sin e d sen o

w/2
-- 1/2

co
eta

fo

00

- uy

2
/2kT
r

v

3

dv

r

=

1

2kT

) 2

direnez hauxe dugu:
Z

A

=

a

2
N
AB
A

(2

1/2

(24)

Guzti honekin nahikoa dugu zinetika kimikoaren txokeen
metodologia desarroilatzeko.
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3,- PROZESU ELEMENTALEN TEORIA ZINEIIKOA.

3.1.- TXOKEEN METODOLOGIA
Aurreko atalean partikula-kolektibitate bateko edozein
partikulak beste partikulekin egiten dituen txokeak metro kubikoko eta segunduko kalkulatzen ikasi dugu. Bestalde, prozesu elementalen izaera intrintsekoari lehen hurbilketa zera ge
nuke: masa erreaktiboaren barruan bi molekula txokatzen dira,
eta gertakizun honek erreakzioa eragiten du. Azken honen arabera, txoke bakoitzak erreakzio elemental bat eragiten duenez,
prozesu elementalaren abiadura kalkulatzeko, zenbat txoke segunduko izaten diren kontatu behar dugu. Demagun honako proze
su elementala:
A + B

Emaitzak

(25)

orduan prozesuaren abiadura, hots: -dN A /dt, non N A A molekula-kopurua bait dugu, expresioaren bidez eman dezakegu.
Goian aipatutako filosofiaren arabera zera dugu
dN

A - Z
dt
AB

(26)

Orain (24) ekuazioak Z

A ematen digu, eta Z AB A molekula

guztiak B molekula guztiekin egiten duten txoke-kopurua da.
Orduan argi dago Z

A = N A . Z A dela. Hau da
1/2

dN

A
N
- 2 a
N
dt
AB AV B

N
C

A
A

= 10

3

N

AV

C

A

2 Tr kT

denez, non N

A-ren konzentrazioa,

(27)

AV Avogadroren zenbakia den, eta
3
3
mol/dm unitateetan, eta N = 10 .
B

(notazio berdinarekin), (27) ekuazioan ordezkatuz:

NAV C B

1/2

dC
-

A - 2.10
dt

3

N

AB2 (
AV

2

7f

C

cr

A

C

(28)

B

Nondik abiaduraren konstantearen expresioa zera bait ge
nuke
1/2
kv = 2.103 N

2 (

21T

KT

(29)

AV a AB

Ekuazio honek ez ditu ikerkuntza lanean aurkitutako datoak ongi birrematen. Beraz, hau espero behargenuenadugu, ere
du oso mugatu batekin aritu garalako; hau dela eta ereduaren
birplanteamendua beharrezkoa dugu.

3.2.- TXOKE ERAGILEAK
Itzul gaitezen (22) expresioara, non dZ A-aren adierazpen
diferentziala bait dugu. Bertan agertzen den zati angularra in
tegratuz gero.

dZ

A

= cB

2

(21T )
N N
A B

1/2 ( P
kT

)3/2
e

2
- PV /2kT
r

v

3
dv (30)
r
r

lortzen dugu. Orain dZ AB = N B . dZ A denez

dZ

AB

= a

13/2
1/2 (
2
(2w )
N
kT
A A NB

e

- P/2kT
y2r

v3 dv
r
r

(31)

(non E txokearen energia
dugu. Eta (18)-tik de = pv dv
r r
bait da). (31) ekuazioan ordezkatuz, hark honako era hartzen
du:
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dZ

= 2 a

AB

2

AB

Argi dago

1/2
1

(

N N

3/2
)-

A B

fo oe

e

kT

dZ

E

/kT

cd

(32 )

AB -k, A eta B molekulek egiten dituzten

txoke guztiak kontatzen digula, baina pentsa dezagun (eta hau
da, alegia, lehen planteatu den ereduari egiten diogun lehen
zuzenketa) txokeak erreakzioa eragin dadin atari-energia baino
energia handiagoarekin txokatu behar dutela. Txoke hauen konta
keta honako integral honekin egin dezakegu integral honen emai

Z

ef

AB

f

dZ

AB(33)

c

n

tza txoke eragileen kopurua da. Eta honen esannahia zera da:
txokea, eragilea izan dadin, hau da, erreakzioa eragin dezan
energia, maila bat baino energia handiagoarekin gertatu behar
da. Energl maila horri atari-energia deritzo.
Kalkula dezagun txoke eragileen kopurua, (33) ekuazioak
dioenez, (32) kontutan harturik zera dugu

Z

AB = 2 a AB N A N B (2w
/

1 2

1

)3/21a>
e

kT

- c/kT

cd c

(34)

cn

c n -k

non

atari-enegia ikurratzen baitu. Bestalde:

e
-

e

c/kT

ede = (kT) 2

( +

e - en/kT

n
kT

(35)

n

orduan
L/2
ef
W kT
Z AB
= 2 a AB NA N B

(1 +

kT

e - en/kT

(36)
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Hau dugu, gure planteamenduak agintzen duen arabera, le3
hen -dN /dt deitu duguna; eta N A = 10
A
direnez,zera dugu:

dC A2
(2 7r kT
- 2 . 10 3 N AV aAB
dA
P

. e

n/kT

-

N

AV

C ,N =10
A

B

en)
kT

1/2 (,

3

N

C

AV B

(37)

CA CB

nondik abiaduraren konstantea:
1/2
k v = 2.10

3

NA

a

2 (21T kT )

(1 4. e n

kT

AB

e

En/kT)

-(

(38)

Ekuazio honek (29)-k baino emaitza hobeagoak lortzen ditu, baina ez onak. Bestalde azken honek Arrhenius-en ekuazioa
eea/kT,
itxura bera du, non termino aurreberreren, k = A
tzailea zera genuke
1/2
A = 2.10

3

NA

a

2

( 27r kT

AB

c

(1

n

kT

(39)

Honek 1/T-aren dependentzia agertzen du, eta hau ez da ex
perimentalki aurkitu dena.
Guzti honek birplanteamendu berri bat eskatzen du.

3.3.- TXOKEAREN DIAMETROA
Orain arte txokearen diametroa izendatu duguna, hots:
aAB

parametro aldagaitzat hartu dugu. Eta ez dugu kontsidera

tu, adibidez, tenperaturaren dependentziarik ote duen. Gas idea
len teoria zinetikoaz biskositatearen arazoa aztertzen denean,
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diametroaren txokeak tenperaturaren inbertsoaren dependentzia
duela froga daiteke. Eta azken hau experimentalki ere ikus dai
teke. Aurkitzen den erlazioa zera da, hots:

G

a 2 =

2

0

(1

r.7.:;)

(40)

edo berdina dena
2

2
"-=

a0

fi
(3/2) kc N
1 ' ' (3/2) kT /

a 2
0

( 1 +

c

(41)

non c , sistema bakoitzaren konstantea bait da. Baina kontura

c

gaitezen

T-411.0D

edo berdina dena

, orduan cr

2

2 .
o

Baina atari-energiaren balio arruntenak nahiko izaten dira
2
a2
a egiteko. Orduan hemen egin ditugun kontsiderazioek
0
ez dute txoke eragileen kopuruaren balorearentzat inolako eraginik. Baina atari-energia, txokearen energia eta txokearendia
metroa erlaziona ditzagun, beste honako ekuazio hau aukeratube
har da:
2
2
en)
a " o -

(42)

Orduan (32) ekuazioan ordezkatuz eta (34)-aren integrala

eginez gero, hots:
3/2 fo

1/2

ef
Z AB

2 )
= 2 Go NAN B (—
pn
2

e

(kT)
i

-

E /kT

n
(43)

e,
e (1 -

zera lortzen dugu

) de
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w 1/2
2 N N
2
Z ef = 2 aOABp
AB

- E

n

(kT) e

3/2

en/kT
(kT) 2 ( 1 +kT—) e

kT

- en/kT]

(21T kT) 1/2
2
= 2 a o NANB

e

- en/kT

(44)

ef
Orain Z AB = - dN A /dt eta NA = 103 N AVC A' N B =103 NAVC B
direnez, hau dugu:
dC A
- 2 . 10 3
dt

1/2
( 21r kT )

e

-

n/kT

C AC B

(45)

nondik
1/2
k

v

= 2 . 10 3

(2 kT

e- /kT

(46)

P

Azken honek ematen dituen emaitzak lehen aurkitutakoakbai
no askoz fidagarriagoak dira. Gainera bertan oinarrituz aktiba
zio-energiaren interpretazio sinple bat egin dezakegu. Hots,
egin dezagun lnk v -ren tenperaturarekiko deribatu partziala,
hau da

lnkv) _ 1 ( 1
T)
T
--- 2

en

(47)

' kT

eta idatz dezagun beste era honetara
1 (1

E

n

2 T) kY =

(1/2) kT + n
kT 2

Bestalde Arrhenius-en ekuazioa, k v = A
liz.

(48),

e

a/kT

, erabi
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( ,s

lnkv) _ Ea
kT
rr

Ea

aktibazio-energia izanik.

(49)

Orduan (46) eta (47) identifikatuz zera dugu

e

a

=

e

n

+ 1

kT

(50)

Honela atari-energiaren balioen kalkulaketa posible egiten zaigu, aktibazio-energia experimentalki lor daitekeenez.
Honekin bukatzen dugu,txokeen metodologia jarraituz, pro
zesu elementalen ikerkuntzaren azalpena. Amaieran zera esan
beharra dugu: hemen egin duguna azalpen klasikoa dela, eta mai
la elemental batetan gainera. Badaude beste teoria batzuk, hau
baino landuagoak, erreakzioaren errealitateari hurbiltze zeha
tzagoak lortzen dituztenak, baina hauen esannahia ulertzeko teo
ria klasikotik aldendu beharra dago.
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4,- TRANTSIZIO-EGUERAREN METODOLOG1A

4.1.- ESKEMA OROKORRA
Oraingo honetan ere prozesu elemental orokor bat dugu az
tergai, bedi:

A + B + C +

(51)

= Emaitzak

Kontura gaitezen ez diogula mugarik jartzen elkarrekiten
duten molekulen kopuruari. Prozesu honen eboluzioari buruz, de
magun honako hau: lehenengo urrats batetan A,B,C... molekulen
arteko elkarrekintzak agregatu molekular bat eratzen duela; pro
zesu honen inbertsioa ere gerta daitekeelasuposadezagun, hots,
A,B,C...-k eta agregatu molekularrak oreka termodinamikoa lortzen dutela. Eta bigarren urratsa agregatu molekular honetatik
produktuetaraino pasatzea izango litzateke. Esan dugunaren eskema ondokoa litzateke:
k
A+ B + C...
k

1k 3
BC...

emaitzak

(52)

2

eta k kontutan hartzen diren erreakzioen abia
2
3
dura-konstanteak bait dira. ABC... ikurraren bidez agreNon k l , k

gatu molekularra seinalatzen dugu. Hemendik aurrera trantsizio-egoera deituko duguna, alegia.
Azken hau ez da prozesu elementalaren erreakziobidetzat
hartu behar, eskematzat baizik. Guzti honekin adierazi nahi

dena zera da: lehendabizi erreakzioa gerta dadin, erreakzionatu behar duten molekula guztiek, elkarrekintzaren bidez,
trantsizio-egoera batetara igon (energia-mailari dagokionez)
behar dutela. Egoera berri honek bi eboluzio-posibilitate di
tu; bata: erreakzionatzailetaraino itzultzea eta bestea: emai
tzetaraino abiatzea.
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Ikusten denez oreka termodinamikoa dugu hauziareri gakoa;
hau dela eta oreka termodinamikoaren estatistikak zeresan garrantzitsua izango du.

4.2.- ABIADURA-EKUAZIOAREN KALKULAKETA
Dakigunez erreakzio baten abiadura, definizioz, emaitzak
eratzen diren abiadura (edo erreakzionatzaileen desagertze-abia
dura bider minus bat) da. Orduan (52) kontutan hartuz gero ze-

ra dugu:
dC

vr

emai.

(53)

dt

eta nola
dC

emai.
dt

- k

(54)

3

r ezagutu ahal izateko kalkulatu behar den datua
C da. Kalkulaketa hau bideratzeko egoera estazionarioaren meOrduan v

todologia dugu tresna oso baliagarria. Beraz, tratsizio-egoera,
erreakzioaren artekaria denez, berari aplika diezaiokegu, hau
eginik:
dC
- k

dt

l CA C B CC

-k 2

k C = 0
3

(55)

nondik
k1 CCC
A B C. .
k2 + k3

(56)

eta (54) kontutan harturik:

v

k C C C
l A B C
=
k
r
3k 2 + k 3

(57)
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Bestalde oreka termodinamikoa, hots, prozesuaren lehenen
go urratsa, bigarren urratsa baino askoz azkarragoa dela supo
sa daiteke. Hau da, bigarren urratsa oreka termodinamikoaren
perturbaziotzat har daiteke. Guzti honen arabera zera dugu,
eta orduan k + k = k egin dezakegu; eta honela
>> k
2
3
2
2
3'
(57)-tik zera lortzen dugu:

k

v

k = k

/ k

1

2

r

= k

3

k C C C (58)
A B C

oreka termodinamikoaren konstantea izanik.

Orain abiadura-ekuazioa kalkulatzeko k

eta
kalku
3
latu behar ditugu, eta hau izango da, hain zuzen, hurrengoata
laren helburua.

4.3.- k

3

ETA k -REN KALKULAKETA

Helburua lor dezagun, lehen bait lehen trantsizio-egoera
zer den argitu behar dugu. Orain arte trantsizio-egoera moleku
la erreakzionatzaileek elkarrekintzaz osatzen duten agregatumo
lekular bat dugu, baina ez dugu eman inolako zehaztasunik agre
gatu molekular horren egituraz; jakina guzti hau, oraingoz behintzat, ez dagoela batere argi. Molekula erreakzionatzaileak
osatzen dituzten atomoek, dituzten elkar loturak erlaxatzen di
rela eta atomo "askatu" horien artean lotura berriak sortzen di
rela pentsa dezakegu; honela osatutako sasi-molekula berri honi trantsizio-egoera deritzogu. Sortutako berri honek, badu en
titate erreal propio bat, eta zenbait kasutan kalkulu mekaniko
kuantikoen bidez frogatua izan da. Adibidez EYRING eta POLANYI-k honako erreakzio honen bidez:

p-H

2

+ H = o-H 2 + H

trantsizio-egoera H-H-H zela frogatu zuten; sistemari geometria
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bakoitzean dagokion energi potentziala kalkulatuz, disposizio
berezi horri potentzial-langa bat zegokiela ikusi zuten. Potentzial-langa honen luzerari 8 deritzo.

Orain trantsizioa zer den argitu dugunez gero, goazen hemendik produktuetaraino eboluzio-bidea adieraztera.
Prozesu hau trantsizio-egoeraren bibrazio natural batetik
abiatzen dela suposatzen da. Hau da, trantsizio-egoerak moleku
la tankerako entitatea duenez, bere atomoek, molekula guztieta
koek bezala, barne-bibraziozko higidura naturalak dituzte; haue
tariko batek trantsizio-egoera bera hautsi egiten du, produktuak emanaz. Barne-bibraziozko higidura berezi hau ez da bibra
zioa, translazioa baizik, atomoak ez direlako lehen zituzten
oreka-lekuetara itzultzen. Orduan barne-bibrazio koordinatuhau
translazio-koordinatuan bihurtzen da. Eta hau da, hain zuzen,
erreakzioaren koordinatua edo erreakzio-koordinatua deritzoguna.
Orduan, erreakzio-abiaduraren ekuazioa honela eman dezake
gu:

v

non

T ,

r

= C

/

T

(59)

trantsizio egoc s rak potentzial-langa "zeharkatzen"

irauten duen denbora ba]t da. Beraz:
T = d /

(60)

batezbesteko abiadura molekularra izanik. Erraz ikus daite
ke, ikerketa dimentsional baten bidez v r -k, honela idatzirik,
kontzentrazioa zati segundutako unitateak direla.
Batezbesteko abiadura molekularraren balioa gasen teoria
zinetikoak ematen digu (ikus (16)).
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(61)

c = ( 8kT/ tr m) 1/2

Azken bi ekuazioak kontutan harturik zera lortzen dugu:

v

= C (8kT/Trm)

r

1/2

/6

(62)

oreka termodinamikoaren konstantea denez:

Bestalde

k

(63)
CACBCC...

nondik

(64)

C = k C C C
A B C

(62) kontutan izanik:

8kT

= k
vr

1/2
•

Irt

1

C C C
A B C

(65)

eta (58) ekuazioaren arabera

8kT 1/2
m

3

-11

,

▪

1

(66)

6

konstantea kalkulatu dugu, orain k kalkula
3
tzea falta zaigu. Oreka-konstante bat denez, mekanika estatisHonekin

k

tikoak ematen digun expresioa onartzen dugu, hots:

e

-

o

/RT

(67)

ler
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Argi dagoenez kasu honetan produktuzko molekula-kopurua
ken erreakzionatzailezko molekula-kopurua,

= 1 - n ,
n
(n erreakzionatzailezko molekula - kopurua izanik) , eta

Q; Q

Q • ...

A, B...-en barnepartizio-funtzioak dira.

A'
B'
Bestalde:

Azs

=

Eo + E O + E o +

(68)

o
e.a. azpiindizeak seinalatzen duen elementua
A
ren funtsezko egoerari dagokion energia bait dira.
non E , E

Orain, a koordinatua translazio-koordinatua dela kontutan harturik, trantsizio-egoeraren barnepartizio-funtzioa zera izango litzateke:

Q

(2u mkT) 3/2

Q tr.rot.bib.el.s.n

(69)

4 tr translazio-barnepartizioa, Q rot errotazio-barnoparib bibrazio-barnepartizioa . 4 e , barnepartizio elektizioa,
' Qb
tronikoa eta Q
spin nuklearraren barnepartizioa izanik.
sn
Idatz dezagun azken ekuazioa beste era honetara:

(2u

mkT)3/2

(70)

(67) ekuazioaren arabera:
1;2

1Ç = (N.103)n-1

(21T mkT)

3/2
(5

QAQBQCe-

AZE

Orain k

o

/RT

(71)

eta
kalkulatu ditugunez, erreakzioaren
3
abiadura eta abiadura-konstantea idatz ditzakegu.
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4.3.- ABIADURA-KONSTANTEA

(58), (66) eta (71) ekuazioak kontutan harturik zera
dugu:
v

r

kT
= (N.10 3 ) n-1 h Q Q Q
A B C

=

k

e -15:E.E0/RT C A C B C C=

(72)

v CAC B C C

non
k

kT
= (N.103 )n-1
vh

1Z2

e -AXE o

/RT

(73)

ABC

erreakzioaren abiadura-konstantea bait da.
Hauek dira, hain zuzen, trantsizio-egoeraren metodologiak,
prozesu elementalen ikerkuntza zinetikoaz azaltzen dizkigun
emaitzak. Bukatzeko zera esan beharra dago;teoria honek erreak
zio kimikoa ikuspegi konkretu batetik, berrantolakuntza nuklea
rraren ikuspuntutik, abiatzenduela eta gehienetan txokeen teoriak baino erresultatu zehatzagoak lortzen dituela. Bestalde
ere, teoria honen arrakasta handiena zenbait kasutan abiadura-konstantearen logaritmo nepertarrak versus tenperatura agertzen duen erlazio zuzenki inbertsoa aurresatea izan da.
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