
- Sakabanaketa uretan eginez: honako
hau emultsio bidez egiten den poli-
merizazioa da. Prozesu horretan lau
osagaik hartzen dute parte (mono-
meroa, hasarazlea, emultsionatzailea
eta ura). Disolbatzailea erabili beha-
rrean ura erabiltzen da eta uretan
egiten da osagaien sakabanaketa.
Polimeroak egiteko era honek aban-
taila nagusi bat du: erreakzio-fasea,
hau da, emultsionatzailearen disolu-
zioa uretan egiten da. 

Emultsio bidez eginiko polimerizazioe-
tan, tamalez, ez da monomero guztien
polimerizazioa lortzen eta lortutako late-
xak monomero-hondarrak eta konpo-
satu organiko lurrunkorrak izaten ditu.
Adibidez, latex-pinturetan erabilitako
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Zientzialari eta ikertzaileen
ahotan maiz entzuten da
polimero hitza.
Baina zer dira polimeroak?
Non topa ditzakegu?
Eta nola sortzen dira?

POLIMEROAK MOLEKULA TXIKIEN ELKARKE-
TAZ OSATUTAKO egitura molekular erral-
doiak dira. Eguneroko bizitzan erabil-
tzen ditugun hainbat elementu dira
polimeroak, besteak beste, plastiko
izenaz ezagutzen ditugunak, latexak,
pinturak edo kolak.

Polimeroak hiru eratara egin daitezke:
- Masan: monomeroari (polimeroak

sintetizatzeko erabiltzen diren mole-
kula txikiak) hasarazlea gehitu eta
erreakzionaraziz polimeroa lortzen
da.

- Disoluzio bidez: monomeroa, hasa-
razlea eta disolbatzaile organikoa
nahasten dira. Prozesu horren azken
emaitza polimeroa eta disolbatzailea
izango dira. Disolbatzailea elementu
poluitzailea da. 

monomero akrilikoak, usain txarra iza-
teaz gain, poluitzaileak dira. Arazo horri
aurre egiteko, POLYMATeko (Euskal
Herriko Unibertsitateko Material Poli-
merikoen Unibertsitate Institutua) iker-
tzaileek duela lau urte Europatik jasota-
ko diru-laguntza bati esker monomero-
-hondarrak murriztu, eta, ahal dela, era-
bat kentzeko proiektua hasi zuten. Lan
horretan, Alemaniako, Suitzako eta Gre-
ziako beste hiru unibertsitaterekin bate-
ra jardun dira, eta baita atzerriko lau
enpresarekin ere.

Hondar poluitzaileak
desagerrarazteko saiakera
POLYMATeko ikertzaileek monomero-
-hondarrak eta konposatu organiko lu-

Polimeroen
monomero-hondarrak
murriztu egin daitezke

Uhaina Atxotegi Alegria

Elhuyar / www.basqueresearch.com
Euskal Herriko ikerketaren ataria.

ARTXIBOKOA
Eraikuntzarako erabiltzen diren hainbat materialek polimeroak dituzte.
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rrunkorrak kentzeko bi prozesu erabi-
li dituzte: postpolimerizazioa eta deslu-
rruntzea.

Postpolimerizazioa
Polimerizazioa bukatu ostean, hasaraz-
le gehiago botatzen da soberan geldi-
tu diren monomero-hondarrek erreak-
ziona dezaten. Hala ere, prozesu horre-
tan monomeroak besterik ezin dira
kendu. Bestalde, bigarren prozesua
baino merkeagoa da, erreaktore bere-
an guztia egin baitaiteke. 

Deslurruntzea
Gai lurrunkorrak kentzen dituen proze-
sua da (ingelesek desvolatilization dei-
tzen diote). Hutsa eginez eta beroari
esker, egon daitezkeen monomero-
-hondarrak eta konposatu organiko
lurrunkorrak desagerrarazten dira.
Deslurruntze-prozesua garestiagoa da,
tresneria gehiago eskatzen baitu. Late-
xen kasuan, adibidez, duten emultsio-
natzailea desorbatu egin daiteke (late-
xetik askatu); ondorioz, apar asko sortu
eta polimeroa koagulatu egin daiteke.

Orain arte, POLYMATeko ikertzaileek
latex biniliko eta akrilikoak aztertu di-
tuzte (latex horiek asko erabiltzen dira
pinturetan zein itsasgarrietan) eta bai-
ta industriari asko interesatzen zaiz-
kion latex industrialak ere. Laborate-
gietan egindako latexek polimero oso
gutxi dute eta ur asko. Industrian era-
biltzen dituztenak, aldiz, askoz ere kon-
tzentratuagoak dira eta polimero
gehiago izaten dute.

Donostiako ikertzaileek monomero-
-hondarrak eta konposatu organiko
lurrunkorrak kentzeko bi prozesuak
nahasiz lortu dituzte emaitzarik one-
nak. Gai lurrunkorrak kentzen dituen
prozesua egiteko tresneria edukiz
gero, hasarazle pixka bat bota eta bai
monomeroa eta bai osagai organiko
lurrunkorrak oso denbora gutxian de-
sagertzen dira. 

Ikerketa arrakastatsu honi esker, alde
batetik, prozesua ulertzea lortu dute
eta eredu matematiko bat ere osatu
dute. Ondorioz, prozesua modu ego-
kienean egitea eta optimizatzea lortu

[            ]
“POLIMATek
enpresa bat

baino gehiagori
monomero-
-hondarren

kopurua murrizten
lagundu die”

A
RT

XI
BO

KO
A

A
RT

XI
BO

KO
A

dute. Adibidez, postpolimerizazio-pro-
zesuan zail da jakiten zenbat hasaraz-
le bota behar den, propietateak alda
baititzake. Horrez gain, oso garrantzi-
tsua da hasarazlea zenbat denboran
bota behar den jakitea ere. Eredu ma-
tematikoaren bidez, buruhauste horiek
guztiak ahaztu dituzte eta maila asko-
tako arazoak konpontzeko gai dira.

Bestalde, legediak jartzen duen mono-
mero-kantitatearen mugaren oso azpi-
tik egotea lortu dute. Izan ere, legediak
sistema bakoitzarentzat gehieneko
monomero-kantitate bat ezartzen du,
baina POLYMATeko ikertzaileek indus-
triak eskatzen dituenak lortu dituzte.
Orain arte Euskal Herriko enpresen
eskaera gutxi izan badute ere (Euskal
Herrian polimero gutxi egiten baita),
Espainiatik zenbait izan dituzte (Giro-
nako eta Granadako enpresa banare-
na). Enpresa gehienek beren produk-
tuetan gelditzen diren monomero-
-hondarrak neurtzeko eskatzen diete.
Hondar horien kantitatea legediak
eskatzen duena baino handiagoa zen
kasuetan, POLYMATek enpresa bat
baino gehiagori kopuru hori murrizten
lagundu die. 

POLYMATeko ikerketan hiru zientziala-
ri aritu dira lanean lau urtean. Gaur
egun, gai bera aztertzen jarraitzen
dute, baina lan-metodologia berri bat
erabiliz. Hemendik aitzina, ingurume-
narekin zerikusia duten gaiak modu
orokorrago batean garatzeko metodoa
landu nahi dute. 

Molekula txikiz osatutako egitura
molekular erraldoia, hots, polimeroa.

Gurpil-azaletan ere bada polimerorik.

Zapaten
zolak maiz
polimeroz
osaturik
egoten dira.
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