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Hitzaurrea
Azken hamarkadetan material polimerikoen kontsumoa etengabe ari da hazten,
izan ere, eguneroko bizitzan beharrezko ditugun material bihurtu baitira. Aldi
berean ordea, material polimeriko gehienak jatorri ez-berriztagarrietatik
eratorriak direnez, eta azkenaldian ematen ari den baliabide ez-berriztagarrien
eskasia, prezioen igoera, eta aldaketa klimatikoaren inguruan sortu diren
kezkak direla eta, gero eta ikerketa gehiago burutzen ari dira jatorri
berriztagarrietatik eratorritako polimeroen inguruen.
Honela bada, lan honetan, baliabide berriztagarrietatik eratorritako karbono
eduki altua duten poliuretano segmentatu termoplastikoak sintetizatu dira, eta
poliuretano hauetan oinarrituz eta zelulosa eta kitina errefortzu berriztagarriak
erabiliz, poliuretano bionanokonpositeak sintetizatu dira. Bestalde, azken
urteetan kanpo estimuluen aurrean erantzuteko gai diren materialen inguruan
piztu den interesa dela eta (‘smart materials’ bezala ere ezagunak), lan honetan
sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen eta bionanokonpositeen
itxura-oroimen propietateak aztertu dira (shape-memory properties), estimulu
gisa

tenperatura

erabiliz,

biomedikuntza

arloko

aplikazioetan

termikoki

aktibatutako itxura-oroimen material gisa erabiltzeko hautagai ezin hobetzat
kontsidera daitezkeelarik.
Lan hau Donostiako Eskola Politeknikoan gauzatu da, Marian Corcuera eta
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hilabeteko egonaldi bati esker, Christoph Weder eta Johan Foster Doktoreen
gidaritzapean.
Guraso eta irakasleei esker ezagutza guztia Euskaraz jaso dut, eta emaitza
ezin beste hizkuntza batean izan, Euskaratik eta Euskaraz.
Ainara Saralegi
2014

DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA
Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza Saila
‘Materialak + Teknologiak’ Taldea

POLIURETANO BIONANOKONPOSITE
TERMOERANTZULEEN
SINTESI ETA KARAKTERIZAZIOA

AINARA SARALEGI OTAMENDI-k
Kimikan Doktore Maila lortzeko aurkeztutako txostena

Donostia, 2013ko Abendua

Ez jarraitu beldurrari, ez esan beti, ez esan inoiz ez,
utzi libre denborari bidea egiten

Kirmen Uribe

Laburpena
Lan honetan bildutako ikerketak poliuretano segmentatu termoplastikoen eta
bionanokonpositeen sintesi eta karakterizazioa ditu ardatz, sintesirako material
berriztagarrietatik eratorritako konposatuak erabiliz, hala nola landare-olioetan
oinarritutako poliolak, arto-azukrean oinarritutako kate luzatzailea eta zelulosa eta
kitina nanokristalak. Izan ere, material berriztagarrietan oinarritutako konposatuen
erabilerak, lan honetan sintetizatutako poliuretano eta bionanokonpositeen interesa
areagotzen baitute ingurumenaren ikuspuntutik. Fase zurrun eta malguaren
kristaltasun maila ezberdinak, poliuretanoen formulazioan egitura kimiko eta masa
molekular ezberdineko segmentu zurrun eta malgu eduki ezberdinak erabiliz lortu dira,
baita zelulosa edota kitina nanokristalak gehituz ere. Fase zurrun eta malguaren
kristaltasun maila, eta nanokristal edukia handitzean, banaketa mikrofasiko handiagoa
aurkezten duten material zurrunagoak eta termo-mekanikoki egonkorragoak lortu
dira.
Azken urteetan iturri berriztagarrietatik eratorritako material polimerikoen inguruan
ikerketa ugari burutu dira, bereiziki poliuretanoen inguruan. Hala ere, gutxi dira iturri
berriztagarrietatik eratorritako monomeroetan oinarritutako polimeroen itxuraoroimen propietateen azterketa burutzen duten lanak. Beraz, lan honetan, material
berriztagarrietan oinarritutako konposatuak erabiliz sintetizatutako poliuretano eta
bionanokonpositeen termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateen azterketa
burutu da. 60 °C-tan burututako ziklo termo-mekanikoek, lan honetan sintetizatutako
materialek itxura-oroimen propietate ezin hobeak aurkezten dituztela baieztatzen
dute, non fase malgu kristalinoek itxura-finkatze altuak sustatzen dituzten (% 100
inguruko balioak) eta fase zurrun kristalinoek itxura-berreskuratze balio altuak
bermatzen dituzte (% 80-100 artean, segmentu zurrun eta nanokristal edukiaren
arabera). Azkenik, epe motzeko zitotoxikotasun saiaketek, lan honetan sintetizatutako
materialak biomedikuntzan kanpo estimuluen aurrean erantzuteko gai diren material
gisa erabiltzeko hautagai ezin hobeak direla baieztatzen dute.
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Sarrera

1. Sarrera
1.1 Motibazioa
Azken hamarkadetan, eguneroko bizitzan hain beharrezkoak ditugun materialen
munduan, bereiziki polimeroen munduan ematen arin den garapenari esker, material
polimerikoen kontsumoa etengabe ari da hazten (PlasticsEurope, 2010). Material
polimerikoen erabileraren gorakada, baliabide ez-berriztagarrien eskasia eta prezioen
igoera, aldaketa klimatikoaren inguruan sortu diren kezkak eta sintetizatzen diren
polimeroen ehuneko handi bat biodegradagarria ez dela kontuan izanik (Clark et al.,
2006; Ragauskas et al., 2006), material berriztagarrien erabilera areagotzen ari da
material

ez-berriztagarriekiko

menpekotasuna

gutxitu

asmoz.

Material

berriztagarrietatik eratorritako osagaietatik abiatuz, biopolimero bezala ezagutzen
diren polimeroak sintetiza daitezke (Belgacem eta Gandini, 2008; Gandini, 2008;
Williams eta Hillmyer, 2008). Landare olioetatik eratorritako poliolak (beste funtziotalde batzuen artean hidroxilo taldeak dituzten masa molekular altuko molekulak),
poliuretanoen sintesian iturri berriztagarrietatik eratorritako material moduan erabili
daitezkeen konposatuen adibide aipagarri bat dira (Güner et al., 2006; Hablot et al.,
2008; Hojabri et al., 2009; Kong eta Narine, 2007; Petrovic, 2008). Bestalde, zelulosa
nanokristalak (Rueda et al., 2013a; 2013b), kitina nanokristalak (Chen et al., 2012) eta
zelulosa bakteriala (Juntaro et al., 2012) bezalako errefortzu berriztagarrien erabilerak,
propietate espezifikoak dituzten nanokonpositeak sintetizatzeaz gain (modulu eta
trakzio-erresistentzia

altuak,

estabilitate

termikoa,

biobateragarritasuna,

hezetasunarekin aktibatutako itxura-oroimen propietateak, etab.), nanokonpositeen
formulazioan iturri berriztagarrietatik eratorritako karbono edukia areagotzea
ahalbidetzen dute. Beraz, lan honetan, baliabide berriztagarrietatik eratorritako
karbono eduki altua duten poliuretano segmentatu termoplastikoak sintetizatu dira,
eta poliuretano hauetan oinarrituz eta zelulosa eta kitina errefortzu berriztagarriak
erabiliz, poliuretano bionanokonpositeak sintetizatu dira. Sintetizatutako materialen
morfologia aztertzeaz gain, propietate fisiko-kimikoak, termikoak eta mekanikoak ere
aztertu dira. Bestalde, azken urteetan kanpo estimuluen aurrean erantzuteko gai diren
materialen inguruan piztu den interesa dela eta (‘smart’ materials bezala ere
3
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ezagunak)

(Li,

2010),

lan

honetan

sintetizatutako

poliuretano

segmentatu

termoplastikoen eta bionanokonpositeen itxura-oroimen propietateak aztertu dira
(shape-memory properties), estimulu gisa tenperatura erabiliz.

1.2 Poliuretano segmentatuak
Polimeroen barruan, poliuretanoek, konposizio kimiko eta propietate anitzeko familia
haundi bat osatzen dute (Randall eta Lee, 2003; Thomson, 2004). Poliuretanoek
eskaintzen duten aniztasuna dela eta, aplikazio ezberdinetan erabil daitezke,
ehungintzan,

automobilgintzan

edota

eraikuntzan

esate

baterako.

Gainera,

poliuretanoek aurkezten duten biobateragarritasun altua dela eta, biomedikuntza
arloko gailuen diseinurako maiz erabiltzen dira (Vermette et al., 2001). Kasu guztietan,
polimero kate nagusia, isozianato eta hidroxilo funtzio-taldeen arteko poliadizio
erreakzioaren ondorioz eratutako uretano funtzio-taldeez osatua dago (1.1. Irudia).
Poliadizio erreakzio hau lehen aldiz 1937an aurkitu zuen Otto Bayer-ek (Bayer et al.,
1937). Poliuretanoen sintesian isozianato mota ezberdinak eta hidroxilo funtzio-taldea
duten molekula ezberdin ugari erabil daitezkeenez, oso propietate ezberdineko
poliuretanoak sintetiza daitezke, aplikazio ezberdinetan erabiltzeko aukera eskainiz.

1.1. Irudia. Uretano funtzio-taldearen egitura kimikoa.

Hiru osagai ezberdin erabiliz (isozianatoa eta hidroxilo funtzio-taldeak dituzten masa
molekular baxuko eta altuko molekulak) eta isozianato eta hidroxilo funtzio-taldeak
kantitate estekiometrikoan gehituz, poliuretano segmentatuak sintetiza daitezke.
Teknikoki, poliuretano segmentatuak, blokezko kopolimero linealak dira, amorfoak
edota kirstalinoak izan daitezkeen segmentu malgu (SS) eta segmentu zurrunez (HS)
osatuak. Bi segmentu hauek termodinamikoki bateraezinak dira, eta ondorioz,
banaketa mikrofasikoa gertatzen da domeinu edota fase ezberdinak osatuz, fase edo
4
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domeinu malgua eta fase edo domeinu zurruna (Randall eta Lee, 2003). Aldez aurretik
aipatutako hiru osagaien artean isozianato eta hidroxilo funtzio-taldeen arteko
estekiometria mantentzeaz gain osagai difuntzionalak erabiltzen baldin badira,
poliuretano segmentatu termoplastikoak (STPU) sintetiza daitezke. Masa molekular
baxuko diolaren (kate luzatzaile deitua) eta isoziatoaren arteko erreakzioak segmentu
zurruna osatzen du, masa molekular altuko diolak (poliol deitua) segmentu malgua
osatzen duen bitartean. Orokorrean, segmentu zurrunak elkargurutzaketa fisiko eta
errefortzu moduan jokatzen du, segmentu malguak aldiz, materialari malgutasuna
ematen dio, poliolek giro tenperatura baino baxuagoko beira trantsizio tenperatura
aurkezten baitute. Hala ere, segmentu malgua domeinu ordenatu eta kristalinoak
osatzeko gai ere izan daiteke, kasu horretan domeinu malguek errefortzu gisa ere joka
dezaketelarik. Poliuretano segmentatuetan, egitura eta propietateen arteko erlazioa
hainbat eragileren menpekoa da, hala nola segmentuen luzera, segmentuen egitura
kimikoa eta fase banaketaren menpekoa (Choi et al., 2009). Poliuretano segmentatuen
sintesian erabilitako osagaien egitura kimikoa eta beraien arteko erlazio molarrak
modu egokian aukeratuz, aldez aurretik aipatutako eragileak kontrola daitezke, lortu
nahi diren amaierako propietateen arabera (Cavaco eta Melo, 2012; Thomson, 2004).
1.2.1 Poliuretanoen sintesian erabilitako osagaiak
Aldez aurretik aipatu den moduan, poliuretano segmentatu termoplastiko bat
sintetizatzerako garaian, hiru dira erabiltzen diren osagai nagusiak: diisozianatoak,
masa molekular altuko diolak (polieter edota poliester diolak), eta masa molekular
baxuko diolak edo diaminak (kate luzatzaileak). Osagaien egitura kimikoa eta masa
molekularra modu egokian aukeratuz, poliuretanoaren amaierako propietateak
kontrola daitezke, aplikazio espezifikoetan erabili ahal izateko.


Diisozianatoak
1.1. Taulan, poliuretanoen sintesian gehien erabiltzen diren diisozianatoak
aurkezten dira. Denek dute amankomunean isozianato funtzio-taldea,
erreaktiboa den talde bat hain zuzen, hidrogeno aktiboak dituzten taldeekin
erreakzionatzeko gai dena, hidroxilo edota amina funtzio-taldeak esaterako.
Isozianatoak sintetizatzeko gehien erabiltzen den metodoa aminen edota
5
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amina gatzen fosgenazioa da (Hentschel, 1884). 1.1 Taulan ikus daitekeen
moduan, diisozianato aromatikoak, alifatikoak edota zikloalifatikoak sintetiza
daitezke. Poliuretanoen merkatuan gehien erabiltzen diren diisozianatoak 4,4'difenil metilen diisozianatoa (MDI) eta tolueno diisozianatoa (TDI) dira
(Prisacariu eta Scortanu et al., 2007; Yilgor et al., 2009).

1.1. Taula. Poliuretanoen sintesian erabiltzen diren diisozianato nagusienen egitura kimikoa.

Diisozianatoaren izena

Egitura kimikoa

4,4'-Difenil metilen diisozianatoa
(MDI)

2,6- edo 2,4-Tolueno diisozianatoa
(TDI)

4,4'-Diziklohexil metano
diisozianatoa
(H12MDI)

5-Isozianato-1-(isozianato metil)1,3,3-trimetil ziklohexanoa
(IPDI)

1,6-Hexametilen diisozianatoa
(HDI)

Hala ere, diisozianato aromatikoen erabilerak hainbat desabantaila dakartza,
aurkezten duten egonkortasun eza eta degradazio prozesuan askatutako
produktuak toxikoak direla eta. Beraz, eta batez ere biomedikuntza arloko
aplikazioetan erabili behar diren poliuretanoen kasuan, diisozianato alifatikoak
erabiltzen dira normalean, hala nola 1,6-hexametilen diisozianatoa (HDI), 5isozianato-1-(isozianato metil)-1,3,3-trimetil ziklohexanoa (IPDI) eta 4,4'6
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diziklohexil metano diisozianatoa (H12MDI) (Garçon et al., 2001; Gorna eta
Gogolewski, 2002; Jayabalan et al., 2000; Vermette et al., 2001). Gainera, azken
hamarkadetan, jatorri berriztagarrietatik eratorritako diisozianatoen erabilera
gero eta ugariagoa denez, lisina metil ester diisozianatoa, difurfuril
diisozianatoa, eta gantz-azido ezberdinetatik eratorritako diisozianatoen
erabilera areagotzen ari da (Guelcher et al., 2005; Hassan et al., 2006; Hojabri
et al., 2009; Holfinger et al., 1993). Bestalde, azkenaldian, karbonato ziklikoak
erabiltzen ari dira poliuretanoak sintetizatzeko, eraztunaren irekieraren eta
polimerizazio prozesu baten bitartez uretano taldeak osatu baitaitezke
diisozianatorik erabili gabe (Helou et al., 2011; Kathalewar et al., 2013).


Poliolak
Poliuretanoaren segmentu malgua, 250 eta 8000 g mol-1 bitarteko masa
molekularra duten makromolekulez osatua dago, poliol deitua. Poliol hauek
hidroxilo funtzio-taldeak dituzte katearen amaieran. Kasu gehienetan, poliolek
poliuretano kateari malgutasuna ematen diote, giro tenperatura baino
baxuagoko beira trantsizio tenperaturak aurkezten baitituzte. Hala ere, kasu
batzuetan, poliol erdikristalinoak ere erabil daitezke, domeinu edo fase malgu
kristalinoa eratzeko gai izango direnak. Ondorioz, azken kasu hauetan, fase
malguak errefortzu gisa ere joka dezake, fase zurrunaren antzera.
Poliuretanoen sintesian, polieter edota poliesterrak dira gehien erabiltzen diren
poliol motak.
Azken hamarkadetan, landare-olioetatik eratorritako poliolen erabilera interes
handia pizten ari da poliuretanoen sintesian (Güner et al., 2006; Hablot et al.,
2008; Hojabri et al., 2009; Kong eta Narine, 2007; Petrovic, 2008), baliabide ezberriztagarriekiko menpekotasuna gutxitu asmoz. Landare-olio edota gantzak,
triazilglizerolak dira (triazilglizerido izenez ere ezagunak), glizerol molekula
baten eta hiru gantz-azidoren arteko erreakzioaren bidez osatuak (Petrovic,
2008). Palma olioa, kanola olioa, kastore olioa, lino olioa, soja olioa edota
ekilore olioa dira azken hamarkadetan poliuretanoen sintesian poliolen
sintesirako erabili diren landare-olioen adibide esanguratsuenak. Landare7
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olioetan aurkitzen diren talde erreaktiboen presentzia dela eta (ester taldeak,
lotura bikoitzak, hidroxilo taldeak edota epoxi taldeak, poliolaren jatorriaren
arabera), poliuretanoen sintesian poliol hauek erabiltzeko interesa are eta
handiagoa da, kasu gehienetan jatorrizko poliola modifikatu eta kasu
bakoitzean beharrezkoak diren funtzio-taldeak txertatuz. Lan honetan, kastore
landare-oliotik eratorritako poliolak erabili dira poliol berriztagarri moduan.
Kastore landarearen (Ricinus communis) haziak prentsatuz lortzen den landareolioa da kastore olioa, eta nagusiki azido rizinoleikoaz osatua dago (1.2. Irudia).
Azido rizinoleikoaren egitura kimikoan ikus daitekeen moduan, azido honek
funtzio-talde erreaktiboak ditu. Funtzio-talde hauetaz baliatuz eta hainbat
erreakzioren ondoren, azido sebazikoa lor daiteke. Behin azido sebazikoa lortu
ondoren,

azido

hau

2,2-dimetil

propano-1,3-diolarekin

edota

1,4-

butanodiolarekin erreakzionaraziz, poliester motako poliol erdikristalinoak lor
daitezke, poliuretanoen sintesian poliol moduan erabil daitezkeenak. Beraz,
kastore landare-oliotik abiatuz eta hainbat erreakzio kimikoren ondotik, masa
molekular altuko poliester diolak lor daitezke, poliuretanoen sintesian oso
erabilgarriak izango direnak.

1.2. Irudia. Azido rizinoleikoaren egitura kimikoa.



Kate luzatzaileak
Kate luzatzaileak masa molekular baxuko diolak edo diaminak dira, eta
poliuretanoen sintesian garrantzia handia dute. Izan ere, poliuretanoen
morfologia edota propietate mekanikoetan, kate luzatzailearen egitura
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kimikoak eragin handia baitu (Corcuera et al., 2010). Masa molekular baxuko
diolen eta isozianatoen arteko erreakzioaren bidez, uretano funtzio-taldea
osatzen da, diaminak erabiltzean aldiz, urea funtzio-taldea osatzen da.
Diisozianato eta kate luzatzaile egokien aukeraketa oso garrantzitsua da, izan
ere, diisozianato eta kate luzatzaileak segmentu zurruna osatzen baitute, eta
poliuretanoaren propietate fisiko-kimiko, termiko eta mekanikoak, eta portaera
morfologikoa, segmentu zurrunaren egitura kimiko eta masa molekularraren
menpekoak baitira (Corcuera et al., 2010; Gorna et al., 2002). Poliuretanoen
sintesian gehien erabiltzen diren kate luzatzaileak etilen glikola, dietilen glikola,
1,3-propanodiola, 1,4-butanodiola, 1,6-hexanodiola, 1,2-etilen diamina eta 1,6hexametilen diamina dira.


Katalizatzaileak
Poliuretanoen sintesian egitura kimiko oso ezberdinak dituzten osagaiak
(diisozianatoak, poliolak eta kate luzatzaileak) erabiltzeaz gain, hidroxilo edota
isozianato primario, sekundario edo tertziarioak dituzten osagaiak ere erabil
daitezke. Ondorioz, osagaien erreaktibitate ezberdinak direla eta, askotan,
katalizatzaileak

erabiltzen

dira

poliuretanoen

sintesian.

Orokorrean

poliuretanoen sintesian erabiltzen diren katalizatzaileak bi multzo handitan
sailka daitezke: amina tertziarioak eta konposatu organometalikoak. Azken
hauen artean, konposatu garrantzitsuenak Sn, Pb eta Fe-rekin osatutakoak dira.
Amina motako katalizatzaileen artean 1,4-diazabiziklo-[2.2.2]-oktanoa (DABCO)
da erabiliena eta eztainu konposatuen artean dibutil dilauratoa eta dibutil
dioktanatoa dira erabilienak (Oertel, 1994).


Gehigarriak
Poliuretanoen prozesaketa egoki bat lortzeko, gehigarri mota ezberdinak erabil
daitezke, antioxidatzaileak, fotodegradazioaren aurkako agenteak edota suaren
aurkako agenteak, esaterako (Oertel, 1994). Egonkortzaile egokiaren
aukeraketa, poliuretanoaren prozesaketa baldintzen, poliuretanoaren erabilera
ingurunearen

eta

poliuretanoa

sintetizatzeko

erabilitako

konposatuen

degradazio mekanismoen araberakoa izango da.
9
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1.2.2 Sintesi metodoak
Poliuretano segmentatuen propietateek menpekotasun handia aurkezten dute
sintesian erabilitako osagaien izaerarekiko, segmentu zurrun eta malguaren arteko
fase banaketarekiko, eta poliuretano kateen masa molekular eta banaketarekiko.
Horregatik, isozianato eta hidroxilo funtzio-taldeak dituzten konposatuen adizioaren
kontrolak garrantzi handia du poliuretanoen sintesian. Alde batetik, poliadizio
erreakzioa masan edota disoluzioan eman daiteke, eta bestetik, erreakzio osagaiak
batera nahastu daitezke (etapa bakarreko metodoa) edota polimerizazio erreakzioko
etapa ezberdinetan gehitu daitezke (bi etapako metodoa) (Oertel, 1994). Orokorrean,
poliuretano segmentatuak sintetizatzerako garaian, bi etapako metodoa aukeratzen
da, izan ere, bi etapako metodoaren bidez, erreakzioaren kontrol hobea lortzen baita,
aldi berean materialaren egitura, propietate fisikoak, erreaktibitatea eta prozesaketa
prozesua errazago kontrolatuz (Oertel, 1994). Lan honetan, bi etapako polimerizazio
metodoa erabili da, poliuretano segmentatuak sintetizatu asmoz eta fase banaketa
altuko poliuretanoak lortu asmoz. Polimerizazioko lehen etapan, gehiegizko
kantitatean

gehitzen

den

diisozianatoak

masa

molekular

altuko

diolarekin

erreakzionatzen du, aurre-polimeroa osatuz, hau da, katearen amaieran isozianato
funtzio-taldeak dituen polimeroa (1.3. Irudia). Bigarren etapan, kate luzatzailea eduki
estekiometrikoan gehitzen da, geratzen diren aurre-polimeroko isozianato funtziotaldeek eta soberan dagoen diisozianatoko isozianato funtzio-taldeek guztiz
erreakziona dezaten (NCO/OH arteko erlazio totala bat balioan mantenduz), honela
poliuretano segmentatu bat lortuz (1.3. Irudia).
Aldez aurretik azaldu den moduan, poliuretano segmentatuak bi segmentuz osatuak
daude: segmentu malgua, masa molekular altuko diolaz osatua dagoena, eta segmentu
zurruna, diisozianato eta kate luzatzailearen arteko erreakzioaren bidez osatzen dena.
Segmentu zurrun edukia, hau da, poliuretanoaren masa totalarekiko dagoen
diisozianato eta kate luzatzaile kantitatea, ehunekotan adierazia (% HS masan),
poliuretanoaren propietateak aztertzerako garaian kontuan hartu beharreko
parametro bat da. Izan ere, poliuretanoen morfologiak, eta propietate fisiko-kimikoek,
termikoek eta mekanikoek menpekotasun handia aurkezten baitute segmentu zurrun
edukiarekiko.
10
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POLIURETANOA

1.3. Irudia. Poliuretanoen sintesian erabilitako bi etapako polimerizazio erreakzioaren eskema orokorra.

1.2.3 Poliuretanoen egitura/propietate erlazioa
Segmentu zurrun eta malgua termodinamikoki bateraezinak direnez, poliuretanoek
fase banaketa aurkezten dute, non segmentu malguak fase edo domeinu malgua
osatzen duen, eta segmentu zurrunak fase edo domeinu zurruna (Cooper eta Tobolsky,
1966). Aurrez azaldu den moduan, fase banaketa maila, segmentu malgu eta
zurrunaren luzeeren eta hauen izaera kimikoen menpekoa da, izan ere,
bateraezintasun termodinamikoa segmentuen luzera eta izaera kimikoarekin
erlazionatua baitago, eta ondorioz, fase banaketarekin. Esate baterako, luzera motzeko
segmentu zurrun edota malguak erabiltzean, polidispertsitate altuko konposatuak
erabiltzean, edota segmentu zurrun eta malguen artean bigarren mailako elkarrekintza
ahulak ematen direnean (dipolo-dipolo motakoak edota hidrogeno zubiak), ez dira
hain fase banaketa nabarmenak lortzen, faseen arteko nahasteak baizik, eta ondorioz,
poliuretanoaren propietateak guztiz ezberdinak izango dira (Velankar eta Cooper,
1998; 2000a; 2000b).
Segmentu zurruneko uretano funtzio-taldeen artean ematen diren hidrogeno zubiek,
domeinu zurrunen eraketa ahalbidetzen dute, segmentu malguko funtzio-taldeen
arteko dipolo-dipolo indarrek edo hidrogeno zubiek, fase malguaren eraketa eta
banaketa ahalbidetzen duten bitartean. Honela, fasetan banatutako mikroegitura bat
11
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lortzen delarik. Poliuretanoaren formulazioan segmentu zurrun edukia handitzean,
segmentu zurrun luzeagoak osatzen dira, eta ondorioz, domeinu zurrunetan egon
daitezkeen uretano taldeen arteko hidrogeno zubiak ugariagoak dira, fase banaketa
maila altuago bat lortuz. Segmentu kristalinoak eratu ditzaketen konposatuen
erabilerak, fase banaketa mailaren areagotzea dakar. Horregatik, poliuretanoen
sintesian erabili beharreko osagaien egitura kimikoa modu egokian aukeratuz eta
osagaien arteko erlazio molarra modu egokian aldatuz, propietate ezberdinak dituzten
poliuretanoak sintetiza daitezke, aplikazio ugaritan erabiltzeko aukera eskainiz. 1.4.
Irudian, mikrofase banaketa aurkezten duen poliuretano segmentatu baten
mikroegituraren eskema bat aurkezten da, non domeinu malgu eta zurrunak bereiz
daitezkeen. Poliuretano segmentatuetan, segmentu zurrun eta malguek eman
ditzaketen elkarrekintza ezberdinak direla eta, propietate termiko eta mekaniko
ezberdineko materialak lor daitezke, baita morfologia ezberdinekoak ere.

1.4. Irudia. Poliuretano segmentatu baten mikrofase banaketaren adierazpen eskematikoa.

Normalean, segmentu malgua da poliuretanoaren deformakortasun altuaren
arduraduna. Bestalde, segmentu zurrunak hidrogeno zubien bidez elkartuta daudenez,
eta segmentu malguari kobalenteki lotuta, polimero kateen fluxua eragozten dute.
12
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Hala ere, badira segmentu malgu erdikristalinoekin sintetizatutako poliuretanoak ere.
Kasu horietan, domeinu malgu kristalinoak errefortzu gisa jokatzen du, segmentu
zurrunaren antzera. Segmentu zurrunen artean hidrogeno zubi gutxi ematen dituzten
poliuretanoak ere sintetiza daitezke. Honela, poliuretanoen konposizioa sistematikoki
alda daiteke, kasu bakoitzean ematen dituzten propietateak aztertuz, eta aplikazioaren
araberako propietateak eskaintzen dituzten poliuretanoak sintetizatuz.

1.3 Poliuretano nanokonpositeak
Poliuretano segmentatuek aurkezten duten aniztasunaz gain, aplikazio ezberdinetan
erabili

ahal

izateko,

poliuretano

nanokonpositeak

ere

sintetiza

daitezke

nanoerrefortzuak (dimentsioetako bat gutxienez nanometro eskalakoa duten
errefortzuak) erabiliz. Nanoerrefortzuak gehitzean, modulu altuagoko materialak
lortzearekin batera, egonkortasun termo-mekaniko handiagoa aurkezten duten
materialak ere sintetiza daitezke, plateau zonalde zabalago bat lortuz eta ondorioz,
materiala tenperatura tarte zabalago batean erabilgarria izanik (Koo, 2006; Poole eta
Owens, 2003). Nanokonpositeak sintetizatzean kontuan izan beharreko faktore
garrantzitsuenetako bat, polimero matrizean nanoerrefotzuen dispertsio on bat lortzea
da. Hori dela eta, teknika ezberdinak erabiltzen dira nanoerrefotzuen aglomeratuak
saihesteko, sonikazioa, nahaste mekanikoa edota nanoerrefortzuen gainazaleko
funtzionalizazioa esate baterako (Coleman et al., 2006; Koo, 2006; Pei et al., 2010).
Ohiko konpositeekin alderatuz gero, nanokonpositeek hainbat abantaila eskaintzen
dituzte. Ohiko nanokonpositeak sintetizatzean errefortzu eduki handiak gehitu behar
diren bitartean, nanokonpositeen kasuan, nanoerrefortzu kantitate baxuak gehituz,
antzeko propietateak dituzten materialak lor daitezke, dentsitate baxuagoko
materialak lortuz, eta ondorioz, prozesatzeko errazagoak izanik (Ajayan et al., 2003; Pei
et al., 2011). Polimero nanokonpositeak prestatzeko, teknika ezberdinak erabil
daitezke, hala nola disoluzio bidezko teknika (solvent casting), in situ polimerizazioa,
infiltrazioa edota laminazioa (Fernández-d'Arlas et al., 2012a; Koo, 2006; Luan et al.,
2012). Lan honetan, zelulosa eta kitina nanokristalak erabili dira jatorri berriztagarritik
eratorritako nanoerrefortzu gisa, eta poliuretano bionanokonpositeak sintetizatu dira
solvent casting eta in situ polimerizazio bidez.
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1.3.1 Zelulosa nanokristalak
Zelulosa naturan oso ugaria den biopolimeroa da. Hainbat izaki bizidunetan aurki
daiteke, landareetan, animalietan, bakterietan eta ameba batzuetan esaterako (Klemm
et al., 2005; Perez eta Samain, 2010). Masa molekular altuko homopolimeroa da eta β1,4 lotura glukosidiko bidez elkartutako glukosa unitatez osatua dago (1.5. Irudia).

1.5. Irudia. Zelulosaren egitua kimikoa.

Zelulosa, azken 150 urteetan, lehengai kimiko gisa erabili ohi izan da, zuntz moduan,
konpositeak sintetizatzeko. Orain dela ez urte asko ordea, zelulosa zuntzak hidrolisi
azido bidez tratatuz gero, nanometro mailako eta akats gutxidun kristalak lortzen zirela
ikusi zen, zelulosa nanokristalak deituak (CNC) (Habibi et al., 2010; Ranby eta Noe,
1961). Ondorioz, nanokonpositeen sintesian zelulosa nanokristalak erabiltzeak
jakinmin handia piztu du azken urteotan, zelulosa nanokristalen jatorri berriztagarria,
iraunkortasuna, kostu baxua, pisu baxua, dimentsio nanometrikoak eta duten
morfologia paregabeaz gain, propietate fisiko eta kimiko bikainak aurkezten baitituzte
(Eichhorn et al., 2010). Zelulosa nanokristalak, oso garrantzitsuak eta erabiliak dira
biomedikuntza arloko gailuen diseinuan, protesietan eta baita ehungintzan ere,
aurkezten duten biobateragarritasun altua eta toxikotasun eza direla eta (Eichhorn et
al., 2001; Samir et al., 2005). Zelulosa nanokristalekin sintetizatutako nanokonpositeen
propietate mekanikoetan hobekuntza paregabeak ikusi zirenetik (Favier et al., 1995;
Pei et al., 2011), zelulosa nanokristalekin sintetizatutako nanokonpositeetan
oinarritutako ikerketa asko daude, izan ere, propietate mekaniko paregabeak
eskaintzeaz gain, jatorri berriztagarrietatik eratorritako nanoerrefortzuak baitira.
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Zelulosa nanokristalak isolatzeko erabiltzen den prozesu zabalduena, hidrolisi azidoa
da, zelulosaren eremu amorfoa hidrolizatuz eta itxura-erlazio (luzera eta diametroaren
arteko erlazioa) altuko kristal puruak lortuz. Erabilitako zelulosa iturriaren arabera eta
hidrolisi baldintzen arabera, hala nola hidrolisi tenperatura, denbora, hidrolisirako
erabili den azido mota eta honen kontzentrazioa, kristaltasun maila eta itxura-erlazio
ezberdineko nanokristalak lor daitezke (Dong et al., 1998). Beraz, nanokonpositeen
propietate termiko eta mekanikoak, erabilitako zelulosa iturriarekiko eta hidrolisi
baldintzekiko menpekotasun handia erakutsiko dute (Samir et al., 2055). Hidrolisi
azidoaz gain, zelulosa nanoerrefotzuak tratamendu mekanikoen bidez (Siro eta
Plackett, 2010), edota baldintza espezifikoetan kultibatuz (zelulosa bakteriala)
(Seydibeyoğlu et al., 2013) isola daitezke. Kasu guztietan, zelulosa iturria eta lortutako
zelulosa nanoentitateak ongi karakterizatu behar dira, ondoren sintetizatutako
nanokonpositeen portaera ulertzen lagunduko baitigu.
1.3.2 Kitina nanokristalak
Zelulosaren ondotik, kitina da naturan aurkitzen den biopolimero ugariena, krustazeo,
onddo eta intsektuetan aurki baitaiteke euskarri funtzioa betetzen duten ehunen
osagai nagusi gisa (Kumar, 2000; Zeng et al., 2012). Kitinasak katalizatutako kitobiosa
oxazolinaren polimerizazio bidez ere lor daiteke (Sakamoto et al., 2000). Kitina
polisakarido lineal bat da, eta bere egitura kimikoa zelulosarenaren oso antzekoa da, β(1,4)-2-deoxi-2-azetamido-D-glukopiranosa unitate errepikakorrez osatua dagoelarik
(1.6. Irudia).
Kitina nanokristalak (CHNC) isolatu aurretik, animalia bizidunen hondakinetatik (kitina
lortzeko iturri nagusiena itsaski hondakinak dira) kitina erauzi behar da, izan ere, kitina
ez ezik, beste hainbat konposatu baitituzte hondakin hauek (Goodrich eta Winter,
2007; Jayakumar et al., 2010). Kitinaren erauzketa bi metodoren bidez burutu daiteke,
metodo kimikoaren edo metodo biologikoaren bidez (Arbia et al., 2013; Goodrich eta
Winter, 2007; Jayakumar et al., 2010a; 2010b; Zeng et al., 2012). Metodo kimikoak
azido eta baseen erabilera dakar, metodo biologikoan aldiz, mikroorganismoak
erabiltzen dira erauzketarako. Behin animalia bizidunen hondakinetatik kitina erauzi
ondoren, nanokristalak hidrolisi azido bidez presta daitezke.
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1.6. Irudia. Kitinaren egitura kimikoa.

Lehen aipatu den moduan, hidrolisi baldintzen eta kitina jatorriaren arabera,
kristaltasun maila eta itxura-erlazio ezberdineko nanokristalak isolatu daitezke,
ondoren nanokonpositeen sintesian erabili ahal izateko. Azkenik, kitina nanokristalak
erabiltzerakoan kontuan hartu beharreko beste faktore bat, azetilazio maila da, izan
ere, azetilazio mailaren arabera, kitina nanokristalen propietateak oso ezberdinak izan
baitaitezke. Gainera, desazetilazio maila % 75ekoa edo altuagoa baldin bada,
kitosanoaz hitz egiten da eta ez kitinaz, propietate guztiz ezberdinak dituzten bi
konposatu ezberdinen aurrean baikaude (Jayakumar et al., 2010a; 2010b; Zeng et al.,
2012).

1.4 Itxura-oroimen polimeroak eta nanokonpositeak
Aurrez aipatu den moduan, azken urteetan, kanpo estimuluen aurrean erantzuteko gai
diren materialen inguruko ikerketa ikusmin handia pizten ari da, egitura edo gailu
aktibo gisa hainbat aplikaziotan erabil baitaitezke (Li, 2010). Itxura-oroimen
polimeroek estimuluen aurrean erantzuteko gai diren materialen artean azpimultzo
bat osatzen dute, izan ere, aldi baterako itxura gogoratu baitezakete eta ondoren
beraien hasierako itxurara, itxura iraunkor deitua, itzuli baitaitezke beroa (Liu et al.,
2007), argia (Biyani et al., 2013; Koerner et al., 2004; Lendlein et al., 2005), hezetasuna
(Huang et al., 2005; Mendez et al., 2011) edota eremu magnetikoa (Mohr et al., 2006)
bezalako kanpo estimuluen aplikazioari esker. Aldez aurretik finkatutako kanpo
estimulu baten aurrean itxura aldatzeko duten gaitasunari esker, material hauek oso
interesgarriak dira hainbat aplikazio industrialetarako eta biomedikuntza arloko
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gailuetan erabiltzeko, hala nola biomedikuntzan erabiltzen diren egokitutako gailuetan
(Lendlein eta Kelch, 2005; Lendlein eta Langer, 2002; Metcalfe et al., 2003), kirurgia ez
inbaditzailean inplante gisa (Baer et al., 2009; Yakacki et al., 2007), sentsore eta
eragingailuetan (Metzger et al., 2002; Small et al., 2005) eta tutu eta pelikula
termoerretraktiletan (Tobushi et al., 1996). Itxura-oroimena ez da propietate
intrintsekoa, hau da, polimeroek ez dute beren kabuz itxura-oroimen propietaterik
aurkezten, polimeroaren morfologia eta programazio espezifiko baten emaitza da. 1.7.
Irudian itxura-oroimen portaera bakarra makroskopikoki adierazten duen eskema
sinplifikatu bat ikus daiteke.

Programazioa

Itxura iraunkorra

Berreskuratzea

Aldi baterako itxura

Itxura iraunkorra

1.7. Irudia. Itxura-oroimen bakarreko portaeraren eskema makroskopiko sinplifikatua.

Prozesaketa metodo arrunten bidez, estrusioa edota injekzioa esaterako, polimeroa
bere hasierako itxura iraunkorrarekin lortzen da. Ondoren, programazioa deitutako
prozesuan, polimeroaren itxura modifikatu egiten da, aldi baterako itxura finkatuz (1.7.
Irudia). Kanpo estimulu baten aplikazioari esker, polimeroak bere hasierako itxura,
itxura iraunkorra deitua, berreskuratzen du. Kanpo estimuluen aurrean erantzuteko gai
diren beste materialekin alderatuz (itxura-oroimen propietateak aurkezten dituzten
metal aleazioak eta zeramikak esaterako), polimeroek deformazio maila altuagoak
jasan ditzakete hasierako eta aldi baterako itxuraren artean, eta gainera, programazio
eta berreskuratze zikloa denbora tarte txikiagoan gertatzen da (Behl eta Lendlein,
2007; Ratna eta Karger-Kocsis, 2007). Polimeroek metalak baino dentsitate baxuagoa
dutenez, itxura-oroimen polimeroak metalak baino arinagoak dira. Gainera, itxuraoroimen propietateak aurkezten dituzten polimero biobateragarrien sintesiari esker,
biomedikuntza arloko hainbat aplikaziotan erabil daitezke (Lendlein eta Kelch, 2005;
Lendlein eta Langer, 2002). Azken urteetan, itxura-oroimen anitzeko polimeroen
aurkikuntzak hainbat aplikazio berriri ireki die atea (Bellin et al., 2006; Xie, 2010),
itxura-oroimen polimero arruntekiko tarteko itxura gehiago eskaintzen baitituzte.
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Lan honetan, termikoki aktibatutako itxura-oroimen polimeroak aztertu dira, polimero
termoerantzuleak hain zuzen. Propietate hau aurkezten duten polimeroek, maila
molekularrean, bi osagai edo segmentu izan behar dituzte: elkargurutzaketa puntuak,
hasierako itxura edo itxura iraunkorra finkatuko dutenak (itxura-berreskuratzea),
elkarrekintza fisiko edota lotura kimiko bidez, eta segmentu aldakorrak deritzenak,
hauek aldi baterako itxura finkatuko dute (itxura-finkatzea), saiaketa tenperaturan
trantsizio termiko bat aurkeztuz, beira trantsizio edota fusio tenperatura (Gu eta
Mather, 2012; Ratna eta Karger-Kocsis, 2008). Elkarrekintza fisiko edota lotura kimiko
bidez osa daitezkeen elkargurutzaketa puntuen elastikotasunak, itxura-oroimen
polimeroen portaeran biziki eragiten dute, itxura berreskuratzeko oinarrizko eragileak
izanik. Horregatik, itxura-oroimen propietateak segmentu edo blokeen mikrofase
banaketaren menpekoak dira, eta aldi berean, fase banaketa ezaugarri molekularrekin
lotua dago, hala nola bi segmentuen masa molekularrarekin eta konposizioarekin (Behl
eta Lendlein, 2007). Gainera, aldi bateko itxura eta itxura iraunkorraren arteko
trantsizio tenperatura, amaierako aplikazioaren arabera diseinatzea interesgarria
litzateke, programazio eta berreskuratze prozesuak aplikazioaren araberako
tenperaturan eman daitezkeelarik. Puntu guzti hauek kontuan izanik, poliuretanoak
hautagai ezin hobe moduan aurkezten dira itxura-oroimen propietateak behar diren
aplikazioetan erabiltzeko, izan ere, poliuretanoen sintesian osagaien konposizioa
aldatuz, propietate mekaniko eta trantsizio tenperatura espezifikoko poliuretanoak
sintetiza baitaitezke (Kim et al., 2000; Lee et al., 2001; Wang et al., 2010).
Poliuretano segmentatu termoplastikoek itxura-oroimen polimeroen artean familia
garrantzitsu bat osatzen dute (Behl eta Lendlein, 2007; Lendlein eta Kelch, 2002; Ratna
eta Karger-Kocsis, 2008). Aurrez aipatu den moduan, poliuretanoak, bloke edota
segmentu malgu eta zurrunez osatutako blokezko kopolimeroak dira. Alde batetik,
elkargurutzaketa kimiko bidez elkartutako segmentu zurrunek fasetan banatutako
domeinu erdikristalinoak osatzen dituzte, domeinu zurrunak. Domeinu zurrun hauek
fusio tenperatura altuak aurkezten dituzte, eta itxura berreskuratzeko beharrezkoak
diren elkargurutzaketa puntuak eta elastikotasuna ematen diote materialari. Bestalde,
segmentu malguek, fusio tenperatura baxuagoko domeinu malguak osatzen dituzte,
aldi baterako itxura finkatuko dutenak (Corcuera et al., 2012; Fernández-d'Arlas et al.,
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2012b; Gu eta Mather, 2012; Wang et al., 2010). Aurrez aipatu den moduan,
poliuretanoen sintesian erabiltzen diren osagaien egitura kimikoa, masa molekularra
eta beraien arteko konposizioa aldatuz, itxura-oroimen propietate ezberdinak
aurkezten

dituzten

poliuretanoak

sintetiza

daitezke.

Gainera,

poliuretanoek

orokorrean biokonpatibilitate altua eskaintzen dutenez, biomedikuntza arloko
aplikazioetan itxura-oroimen polimero gisa erabiltzeko material interesgarriak dira
(Hong et al., 2010; Kim et al., 2000; Ping et al., 2005).
Nahiz eta termikoki aktibatutako itxura-oroimen polimeroak hainbat aplikaziotan oso
erabilgarriak izan, oraindik ez da beraien erabilera osotara ustiatzera iritsi. Itxuraoroimen polimeroen zurruntasun baxua dela eta (itxura-oroimen propietateak
aurkezten dituzten metal edo zeramikekin alderatuz), berreskuratze tentsio/indar
baxuak aurkezten dituzte (Cao eta Jana, 2007; Koerner et al., 2004; Xu et al., 2006).
Berreskuratze tentsioa modulu elastikoaren balioaren menpekoa denez, materialaren
zurruntasuna eta ondorioz, berreskuratze tensioa areagotzeko, errefortzuak gehitzen
dira edota elkargurutzaketa puntuak areagotu (Koerner et al., 2004). Horregatik, lan
honetan, zelulosa eta kitina nanokristalak erabili dira jatorri berriztagarrietatik
eratorritako errefortzu moduan, itxura-oroimen propietate leihakorrak eskaintzen
dituzten poliuretano bionanokonpositeak sintetizatzeko helburuarekin.

1.5 Helburu orokorrak
Lan honen helburu orokorra poliuretano segmentatuak eta bionanokonpositeak
sintetizatu eta karakterizatzea izan da, jatorri berriztagarrietatik eratorritako osagaiak
erabiliz, eta kristaltasun maila ezberdineko fase malgu eta zurrunak erabiliz,
sintetizatutako materialen termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak ere
aztertu direlarik. Honela, tesia 10 ataletan dago banatua.
Lehen atalean, sarrera motz bat burutu da poliuretano segmentatuen, zelulosa eta
kitina nanokristalen eta itxura-oroimen propietateak aurkezten dituzten polimero eta
nanokonpositeen oinarrizko kontzeptuak azalduz. Tesian zehar poliuretano eta
bionanokonpositeen sintesi eta karakterizaziorako erabilitako material eta teknika
esperimentalak bigarren atalean azaldu dira.
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Hirugarren

eta

laugarren

atalean,

poliuretano

segmentatuen

sintesi

eta

karakterizazioan lortutako emaitzak azaltzen dira, diisozianato alifatikoan (1,6hexametilen diisozianatoa) oinarritutako poliuretanoen sintesi eta karakterizazioa (3.
atala) eta diisozianato zikloalifatikoan (4,4'-diziklohexil metano diisozianatoa)
oinarritutako poliuretanoen sintesi eta karakterizazioa (4. atala). Bi atal hauetan,
segmentu zurrun eduki ezberdinek eta fase malgu eta zurrunaren kristaltasun maila
ezberdinek materialaren amaierako propietateetan duten eragina aztertu da.
Bosgarren atalaren helburua, zelulosa eta kitina nanokristalen isolamenduan
erabilitako hidrolisi azidoaren protokoloa deskribatzea da. Atal honetan, nanokristalen
karakterizazioa ere burutu da, ondorengo ataletan jatorri berriztagarrietatik
eratorritako nanoerrefortzu gisa bionanokonpositeen sintesian erabili ahal izateko.
Beraz, seigarren eta zazpigarren atalean poliuretano bionanokonpositeen sintesia
azaltzen da, solvent casting teknikaren bidez (6. atala) edota in situ polimerizazio bidez
(7. atala). Zelulosa eta kitina nanoerrefortzuak erabiltzearen arrazoi nagusienetako bat,
eskaintzen

dituzten

propietate

mekaniko

paregabeez

gain,

beraien

jatorri

berriztagarria da, honela, bionanokonpositeen formulazioan, jatorri berriztagarrietatik
eratorritako karbono kopurua handiak erabiliz. Gainera, gainazal azalera handia, itxuraerlazio altua, ingurumen abantailak eta prezio baxua direla eta, zelulosa eta kitina
nanokristalak oso erakargarriak dira bionanokonpositeen sintesian erabiltzeko.
Zortzigarren atalean, sintetizatutako poliuretano eta bionanokonpositeen termikoki
aktibatutako

itxura-oroimen

propietateak

azaltzen

dira,

baita

lan

honetan

sintetizatutako poliuretano eta bionanokonpositeen in vitro erantzun zelularra ere.
Honela, lan honetan sintetizatutako materialak biomedikuntza arloko aplikazioetan,
zehazki termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak baliagarri diren kasuetan,
erabiltzeko hautagai moduan aurkeztuz.
Azkenik, bederatzigarren atalean, lan honetako ikerketaren bidez lortutako ondorio
orokorrak eta argitalpenak laburbiltzen dira, etorkizunerako lan-ildoak proposatzeaz
gain. Hamargarren atalean, ikerketan zehar kontsultatu diren erreferentzien zerrenda
aurkezten da.
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Atal honetan, poliuretano segmentatuen eta poliuretano bionanokonpositeen
sintesian erabili diren material nagusienak azaltzen dira, baita erabilitako
karakterizazio

teknikak

eta

analisi

fisiko-kimiko,

termiko,

mekaniko

eta

morfologikorako erabili diren baldintzak ere. Horrez gain, sintetizatutako materialen in
vitro erantzun zelularra burutzeko jarraitu den prozedura eta metodoak ere
deskribatzen dira.

2.1 Materialak
Antzeko egitura kimikoa, baina masa molekular ezberdinak dituzten kastore landareoliotik (CO) eratorritako poliester diolak erabili dira SS erdikristalino moduan. 2.1.
Taulan, poliol hauen egitura kimiko eta ezaugarri nagusienak aurkezten dira. CO1
poliola azido sebazikoaren eta 2,2-dimetilpropano-1,3-diolaren arteko erreakzioaren
bidez lortzen da, eta CO2 eta CO3 poliolak azido sebaziko eta 1,4-butanodiolaren
arteko erreakzio bidez. Hiru poliol hauen jatorri berriztagarrietatik eratorritako
karbono kopurua ASTM D 6866-04 (ASTM, 2004) arauaren bidez determinatu da, hiru
poliolentzat % 70 inguruko balioak lortu direlarik. Poliol hauen beira-trantsizio (Tg) eta
fusio (Tm) tenperaturak 2.1. Taulan aurkezten dira. Taulako balioetan ikus daitekeen
moduan, poliolaren masa molekularra handitzearekin batera, Tg balio altuagoak
lortzen dira, izan ere, masa molekular altuagoko poliolek kristaltasun maila altuagoa
aurkezten baitute (fusio tenperatura eta entalpia balio altuagoak 2.1. Taulan), eta
kristal hauek kate amorfoen mugimendua oztopatzen dute (Korley et al., 2006).
Bestalde, jatorri ez-berriztagarrietatik eratorritako poliol bat ere erabili da SS amorfo
gisa poliuretanoen sintesirako, poli(hexametilen pentametilen karbonato) diola
(PHMPMCD) (2.1. Taula). Segmentu zurrunari dagokionean, bi isozianato ezberdin
erabiliz, egitura kimiko ezberdineko segmentu zurrunak sintetizatu dira, kate luzatzaile
moduan arto-azukretik eratorritako masa molekular baxuko diol bat erabiliz, 1,3propanodiola (PD), Quimidroga SA konpainiak hornitua, eta Bayer etxeak hornitutako
1,6-hexametilen diisozianatoa (HDI) eta 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoa
(H12MDI), hurrenez hurren Desmodur H eta Desmodur W, diisozianatoak erabiliz.
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Egitura kimikoa, C NMR bidez zehaztua.
b)
Hidroxilo zenbakia, ASTM D 4274-05 araua jarraituz eta balorazio bidez zehaztua (ASTM, 2005).
c)
Hidrolixo zenbakia kontuan hartuz lortutako masa molekularra (ASTM, 2005).
d)
DSC bidez zehaztutako beira-trantsizio tenperatura.
e)
DSC bidez zehaztutako fusio tenperatura.
f)
DSC bidez zehaztutako fusio entalpia.
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IOHb)
(mg KOH g-1)
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3500

1900

1320

Mnc)
(g mol-1)

-63

-52

-54

-60

Tgd)
(°C)

Table 2.1. Lan honetan zehar erabilitako poliolen egitura kimikoak eta propietate fisiko-kimikoak.
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Diisozianato aromatikoen erabilerak dakartzan arazoak direla eta, estabilitate falta eta
degradazio produktuen toxikotasuna esaterako, lan honetan, diisozianato alifatikoak
(HDI) eta zikloalifatikoak (H12MDI) aukeratu dira. Aipatu diren bi diisozianato hauek
likidoak dira giro tenperaturan, baina 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoa hiru
isomero geometrikoren nahasteaz osatua dago, trans-trans, zis-trans eta zis-zis
isomeroak hain zuzen (Seneker et al., 1992; Wong et al., 1984). Bibliografian aurkitu
diren lan gehienetan, isomero geometrikoen nahaste komertziala erabiltzen da
poliuretanoen sintesirako (% 30-40 inguru trans-trans isomeroz osatutako nahastea).
Hala ere, zenbait ikerketetan ikusi ahal izan denez, trans-trans isomeroak propietate
interesgarriak dituzten poliuretanoen sintesia ahalbidetzen du (Adhikari et al., 1999;
Byrne et al., 1985). Horregatik, lan honetan, kristalizazio zatikatua eta birkristalizazioa
konbinatuz, trans-trans isomeroa banatzea lortu da, poliuretanoen sintesian erabili
ahal izateko.
Poliuretano bionanokonpositeen sintesirako, zelulosa mikrokristalinotik (MCC) eta αkitina hautsetik abiatuz hidrolisi azido bidez lortutako zelulosa eta kitina
nanoerrefortzu berriztagarriak erabili dira. 100 eta 150 μm arteko tamaina duten
zelulosa mikrokristalak Sigma-Aldrich korporaziotik erosi dira, eta α-kitina hautsa aldiz
Mahtani Chitosan PVT. Ltd. (India) konpainiatik. Zelulosa eta kitina nanokristalen
egitura kimikoak lehen atalean aurkeztu dira (1.5. eta 1.6. Irudiak).

2.2 Karakterizazio fisiko-kimikoa
2.2.1 Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria
Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria (FTIR) segmentu malgu eta
zurrun puruen eta sintetizatutako poliuretanoen espektro infragorriak lortzeko erabili
da, Nicolet Nexus espektrometroa erabiliz, ATR Golden Gate (Specac) osagarriarekin.
Espektro guztiak 20 ekorketa burutuz lortu dira 400-4000 cm-1 uhin zenbaki tartean,
bereizmena 2 cm-1-ekoa izan delarik. Polimerizazioko lehen etaparen inguruko
neurketa zinetikoak burutzeko ere Nicolet Nexus FTIR espektrometroa erabili da,
tenperatura ganbera eta erregulatzaile bat erabiliz (Specac). Erreaktiboak bi KBr
pastilen artean kokatu dira tenperatura ganberan, sandwich baten moduan, eta
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laginaren espektroak erreakzio denbora ezberdinetan lortu dira 20 ekorketa burutuz
400-4000 cm-1 uhin zenbaki tartean, bereizmena 2 cm-1-ekoa izan delarik. Seinaleen
absorbantzian gertatzen diren aldaketak erreakzioaren konbertsioarekin erlazionatu
dira isozianato funtzio-taldearen tentsioko bibrazioari dagokion pikoaren altuera
(HNCO), 2270 cm-1 uhin luzeran agertzen dena, C-H loturaren tentsio simetrikoko
bibrazioari dagokion pikoaren altuerarekin normalizatuz (Href), 2860 cm-1 uhin luzeran
agertzen den pikoa, erreferentzia gisa hartu dena. Honela, isozianatoaren konbertsioa
(α) kalkulatu da HNCO eta Href erreakzio denbora ezberdinetan (t) eta erreakzioaren
hasieran (0) neurtuz eta jarraian azaltzen den ekuazioa erabiliz (Fernández d'Arlas et
al., 2007).

  1

[ H NCO / H ref ] t

(1)

[ H NCO / H ref ] 0

Neurketa zinetikoek irauten duten bitartean, absortzio molarrean gertatutako
aldaketak berdinak direla kontsideratu da isozianato eta erreferentzia pikoei
dagokienez.
2.2.2 Erresonantzia magnetiko nuklearra
Karbonozko erresonantzia magnetiko nuklearra (13C NMR), 4,4'-diziklohexil metano
diisozianatoaren trans-trans isomero geometrikoaren edukia, poliolen egitura kimikoa,
eta kitina nanokristalen azetilazio maila determinatzeko erabili da. Poliolen egitura
kimikoa eta trans-trans isomero geometrikoaren edukia determinatzeko,

13

C NMR

espektroak Bruker Avance DPX 300 gailuan lortu dira, 75,5 MHz-ko erresonantziamaiztasuna eta 5 mm-ko zundak erabiliz. Espektro guztiak giro tenperaturan lortu dira
60 mg lagin 0,7 mL kloroformo deuteratutan disolbatuz eta 12000 ekorketa baino
gehiago burutuz, 1,74 s-ko eskuratze-denbora eta 2 s-ko atzerapen-denbora erabiliz.
Kitina nanokristalen azetilazio maila kalkulatzeko aldiz, 4 mm-ko CP-MAS zundak erabili
dira eta lagin solidoaren CP-MAS 13C NMR espektroak Bruker 400 WB gailua eta 100,6
MHz-ko

erresonantzia-maiztasuna

erabiliz

lortu

dira.

Transmisorearen

eta

detektagailuaren gehienezko konmutazio denbora 1,5 ms-koa izan da eta 29 KHz-ko
espektro-zabalera eta 5 s-ko atzerapen-denbora erabili dira.
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2.2.3 X izpien difrakzioa
X izpien difrakzioa (XRD), PANalytical Xpert PRO difraktometro automatikoa erabiliz
neurtu da, 40 kV eta 40 mA-tan lan eginez, theta-theta konfigurazioko Bragg-Brentano
geometriarekin eta bigarren mailako monokromadore bat erabiliz. Datuak biltzeko,
PixCel motako detektagailu bat erabili da 2θ = 1-45° tartean, non θ X izpien inzidentzia
angelua den.
2.2.4 Oinarrizko analisia
Zelulosa eta kitina nanokristalen oinarrizko analisia EA 3000 analizatzailea erabiliz
(Eurovector) burutu da. Lagina (4-6 mg), eztainu kapsula batean kokatzen da oinarrizko
analizatzailearen
Errekuntzako

barnean,

eta

ondoren,

modu

produktuak,

gas

eramailearen

automatikoan

bidez

garraiatzen

erretzen
dira

da.

zutabe

kromatografiko bateraino, eta bertan, bereizketa egiten da. Eroankortasun termikoko
detektagailu batek seinale bat igortzen du elementu bakoitzeko. Ondoren, seinale hori,
edukiaren ehunekotan adierazten da.
2.2.5 Balorazio konduktimetrikoa
Azido

sulfuriko

bidez

hidrolizatutako

zelulosa

nankristalen

sulfato

taldeen

kontzentrazioa balorazioa konduktimetriko bidez neurtu da. Horretarako, 10 mM den
NaOH disoluzio bat erabili da baloratzaile moduan, konduktibitate datuak Mettler
Toledo etxeko konduktimetro batekin neurtu direlarik.

2.3 Karakterizazio termikoa
2.3.1 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
Mettler Toledo etxeko 822e kalorimetroarekin ekorketa diferentzialeko kalorimetria
(DSC) datuak lortu dira, Intracooler hozte sistema edota nitrogeno likidoa erabiliz giro
tenperatura baino baxuagoko datuak lortzeko. Tenperatura eta bero-fluxua indio
patroia erabiliz kalibratu dira. Saiaketan zehar gerta daitezkeen lagin galerak
saihesteko, 5-10 mg bitarteko lagin kopurua aluminio kapsuletan ezarri da eta kapsula
hauek aluminiozko estalki batekin itxi dira. Laginen portaera termikoa aztertzeko,
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ekorketa dinamikoak burutu dira -60 °C-tik 260 °C-raino, 20 °C min-1-eko abiadura
erabiliz, nitrogeno fluxu konstantepean. Ondoren, 260 °C-tik -60 °C-ra hoztu dira
laginak 10 °C min-1-eko abiaduran eta azkenik bigarren berotze ekorketa dinamiko bat
burutu da 260 °C-raino. Giro tenperatura baina baxuagoko tenperatura tartean
erakusten duten portaera termikoa aztertzeko, nitrogeno likidoa erabili da hozte
sistema gisa, -125 °C-ko tenperaturak erdietsiz.
2.3.2 Analisi mekaniko-dinamikoa
Lan honetan sintetizatutako poliuretanoen eta bionanokonpositeen analisi mekanikodinamikoak (DMA) Gabo etxeko Eplexor 100 N analizatzailean burutu dira % 0,10eko
hasierako deformazioa eta trakzio geometria erabiliz. Datu guztiak 2 °C min-1-eko
ekorketa abiadura erabiliz lortu dira -100 eta 220 °C tenperatura tartean. Normalean
analisi mekaniko-dinamikoak maiztasun baxuetan burutzen diren arren, kasu honetan,
10 Hz-ko maiztasuna erabili da, izan ere, Gabo etxeko analizatzaile honekin, ebazpen
altuko makurrak lortzeko maiztasun altuak erabili behar baitira. Analisi mekanikodinamikorako, konpresio bidez lortutako poliuretano segmentatutik eta sintetizatutako
bionanokonposite filmeetatik tirak moztu dira, honako dimensioekin: 22,25x5x1,5 mm3
poliuretano segmentatu termoplastikoentzat, eta 22,25x5x0,2 mm3 poliuretano
bionanokonpositeentzat. Pilaketa moduluaren (E') eta tan δ galera-faktorearen
bilakaera aztertu dira tenperaturaren aurrean.
2.3.3 Itxura-oroimen propietateen azterketa
Sintetizatutako poliuretano segmentatuen eta poliuretano bionanokonpositeen
termikoki

aktibatutako

itxura-oroimen

propietateen

azterketa

DMA

Q-800

analizatzailearekin burutu da, TA Instruments etxekoa. Tira moduko poliuretano eta
bionanokonposite probetak erabili dira, 22,25x5x1,5 mm3 eta 22,25x5x0,2 mm3
dimentsioekin, hurrenez hurren. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateen
azterketarako, urrats ezberdinak biltzen dituen trakzio ziklo termo-mekanikoak erabili
dira, 2.1. Irudian azaltzen den moduan. Zikloak 60 °C-tan burutu dira, biomedikuntza
arloko aplikazioetarako tenperatura egokia izateaz gain, materiala, tenperatura
horretan, fase malguaren fusio tenperatura gainetik eta fase zurrunaren fusio
tenperatura azpitik aurkitzen delako. Lehenik eta behin, lagina berotu eta 60 °C-ko
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tenperaturan denbora batez egonkortzen uzten da (15 minutu). Ondoren, % 50eko
deformazioa lortu arte lagina 0,1 N min-1-eko abiaduran deformatzen da (1 urratsa).
Behin % 50eko deformazioa lortu ondoren, aplikatutako tentsioa konstante
mantenduz, lagina 5 °C min-1-eko abiaduran hozten da, 15 °C arte (2 urratsa), eta behin
15 °C-ra iritsi ondoren, tentsioa erretiratzen da tenperatura konstante mantenduz (3
urratsa). Azkenik, lagina 5 °C min-1-eko abiaduran berotzen da berreskuratze
tenperaturaraino, 60 °C-raino alegia (4 urratsa).

2.1. Irudia. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak aurkezten dituen poliuretano
segmentatu termoplastiko baten ohiko tentsio-deformazio-tenperatura diagrama, ziklo termo
mekanikoan aplikatutako urrats ezberdinak zehaztuz. Indar-abiadura konstantean eta programazio
tenperaturan ematen den laginaren deformazioa (1), hozte prozesua (2), tentsioaren erretiratzea(3), eta
azkenik, tenperaturaren igoera eta itxura iraunkorraren berreskuratzea (4). εm, εu eta εf-k lortutako
deformazio maximoa, tentsioaren askapenaren ondoren lortutako deformazioa eta amaierako
deformazioa diren hurrenez hurren.

Lagin bakoitzarentzat, histeresi fenomenoa gertatzen den edo ez ikusteko, ziklo bat
baino gehiago aplikatu dira, bai poliuretano segmentatu bai bionanokonpositeen
kasuan. Zikloaren urrats ezberdinetan laginaren luzera neurtuz eta jarraian azaltzen
diren (2) eta (3) ekuazioak aplikatuz, finkatze (Rf) eta berreskuratze (Rr) deformazioak
kalkulatzen

dira,

itxura-oroimen

polimeroen

karakterizaziorako

parametro

bereizgarriak (Behl eta Lendlein, 2007; Lendlein eta Kelch, 2002; Ratna eta KargerKocsis, 2008),

R f (N ) 

 u (N )
 100
 m (N )

(2)
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Rr ( N ) 

 m (N )   f (N )
 m ( N )   f ( N  1)

 100

(3)

non εm trakzio zikloan lortzen den gehienezko deformazioa den, εu 15 °C-tan eta
tentsioa erretiratu ondoren lortutako deformazioa den, εf itxura berreskuratu ondoren
lortzen den amaierako deformazioa den, eta N, aplikatutako ziklo kopurua den.
Honela, ziklo bakoitzeko urrats ezberdinetan lortutako luzerak neurtuz eta (2) eta (3)
ekuazioak aplikatuz, ziklo bakoitzerako finkatze eta berreskuratze deformazioak
zehazten dira. Bibliografian ikusi ahal izan den moduan, itxura-oroimen polimero
perfektu baten Rf eta Rr balioak % 100 ingurukoak izan behar dute (Behl eta Lendlein,
2007; Lendlein eta Kelch, 2002; Ratna eta Karger-Kocsis, 2008).

2.4 Karakterizazio morfologikoa
2.4.1 Indar atomikozko mikroskopia
Indar atomikozko mikroskopia (AFM), sintetizatutako poliuretano eta isolatutako
zelulosa eta kitina nanokristalen morfologia aztertzeko erabiltzeaz gain, poliuretano
bionanokonpositeetan nanokristalek duten dispertsio maila eta nanokristalak
gehitzean bionanokonpositeen morfologian ematen diren aldaketak aztertzeko ere
erabili da. Irudi guztiak giro tenperaturan lortu dira, 300 kHz inguruko erresonantziamaiztasuna

duen

siliziozko

punta/kantileberdun

Nanoscope

IIIa

Multimode

mikroskopioaren bitartez (Digital Instruments etxekoa), tapping edo aldizkako moduan
lan eginez. Puntaren erradioa 5-10 nm bitartekoa da eta 125 μm-ko luzera du.
Neurketetan zehar 0,8-1,0 lerro segunduko ekorketa abiadurak erabili dira 16 x 16
μm2-ko gehienezko tartea neur dezakeen eskanerrarekin. Hainbat zonalde aztertu dira,
antzeko emaitzak lortuz.
Analisi morfologikorako erabili diren laginen prestakuntza bi modu ezberdinetan
burutu da: spin-coating teknikaren bitartez edota krio-ultramikrotomoa erabiliz. Krioultramikrotomiari dagokionez, laginen zehar-ebakia burutzeko, diamantezko laban
batez hornitua dagoen Leica EM FC6 krio-ultramikrotomoa erabili da, tenperatura
baxuetan lan eginez, -120 °C. Bestetik, spin-coating teknikari dagokionez, 120
segunduz
30

2000

rpm-ko

biratze-abiadura
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beharrezkoak diren laginak prestatzeko. Nanokristalen morfologia aztertzeko, hidrolisi
azido bidez lortutako nanokristalen suspentsio diluitutik tanta bat mika substratuaren
gainean ezarri da spin-coating teknikaren bidez, ura giro tenperaturan lurrunduz.
Poliuretano eta bionanokonpositeen morfologia aztertzeko aldiz, laginak N,Ndimetilformamidatan (% 1 masan) disolbatu dira eta nanokristalen kasuan bezala, mika
substratu baten gainean ezarri dira spin-coating teknikaren bidez, kasu honetan
disolbatzailea 12 orduz 100 °C-tan lurrunduz.

2.5 Karakterizazio mekanikoa
2.5.1 Trakzio saiaketak
Sintetizatuko

poliuretano

segmentatuen

eta

bionanokonpositeen

propietate

mekanikoak determinatzeko, 250 N eta 10 kN-eko karga-zelulaz hornitua dagoen MTS
Insight 10 gailu elektromekanikoa erabili da. Trakzio saiaketak giro tenperaturan
burutu dira zakur-hezur itxura duten probetak erabiliz (5,00 mm-ko zabalera eta 22,25
mm-ko luzera), ASTM D 1708-93 araua jarraituz (ASTM, 1993). Material
bakoitzarentzat 5 lagin saiatu dira, Young-en modulua (E), muga elastikoko trakzio
erresistentzia (yield strength, σy), gehienezko deformazioan ematen den trakzio
erresistentzia (σmax) eta haustura uneko deformazioa (εb) kalkulatuz, kargadesplazamendu datuetatik. Gainera, eremu elastikoko zailtasuna (erresilentzia) eta
zailtasun totala ere kalkulatu dira trakzio saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio
makurren azpiko azaleren integrazioaren bidez.

2.6 In vitro erantzun zelularra
2.6.1 Zitotoxikotasuna
Epe motzeko zitotoxikotasun saiaketak L-929 murino fibroblasto zelulak erabiliz burutu
dira, ISO 10993 arauak jarraituz (ISO 10993/EN 30993-5, 1992; ISO 10993/EN 3099312, 1992). Saiaketarako behar diren materialen erauzkinak prestatzeko, 6 cm2-ko
laginak Milli-Q ura erabiliz garbitu dira eta % 100 etileno oxido lurruna erabiliz
esterilizatu dira, ondoren gasgabetzen 7 egunetan utziz. Esterilizatutako laginak
bereizita inkubatu dira hazkuntza zelularrerako ingurune estandar bat erabiliz
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(Dulbecco-ren Eagle hazkuntza ingurune eraldatua [Sigma Chemicals Co, USA] gehi %
10 esneki-txahal gazur [Gibco] eta antibiotiko-antimikotiko soluzio batekin osatua
[Sigma]), 24 orduz eta 37 °C-tan, hazkuntza ingurunea erauziz. Horrez gain,
zitotoxikotasun saiaketa baino 24 ordu lehenago, 96 kikarako mikroplaketan L-929
murino fibroblasto zelulak erein dira eta hazten utzi zaie 4× 103 zelula/kikara
dentsitatean, hazkuntza ingurune estandarra erabiliz. Zitotoxikotasun saiaketan,
ingurune hauek erauzitako hazkuntza ingurunearekin tratatu dira 24, 48 eta 72 orduz.
Kontrol moduan, hazkuntza ingurune estandarrak erabili dira, dentsitate altuko
polietilenoa (HDPE, kontrol negatiboa, USP Rockville, USA), eta polibinil kloruroa (PVC,
kontrol positiboa, Portex, UK).
Zelulen bideragarritasuna eta hazkuntza aztertzeko, MTT kolorimetria saiaketa erabili
da, zelula bideragarrien aktibitate metabolikoa aztertuz (Cell Proliferation Kit I MTT,
Roche). Saiaketa hau, zelula bizidunen mitokondrietan ematen den 3-(4,5dimetiltriazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromuroaren erredukzio prozesuan oinarritua
dago, formazana emanez. Kikarako zelula kopurua formazan kristal edukiarekiko
proportzionala da, eta mikroplaka irakurgailu bat (ELISA) erabiliz neurtu da,
absorbantzia neurketak 540 nm-tan burutuz. Bideragarritasuna (%) hurrengo
ekuazioaren bidez kalkulatu da:

Bideragarr itasuna(%) 

[ A] test

 100

(4)

[ A] kontrol

non [A]test lagin-zelulen absorbantzia den eta [A]kontrol kontrol negatiboaren zelulen
absorbantzia, kasu honetan dentsitate altuko polietilenoa (ISO 10993/EN 30993-12,
1992). Lagin guztientzat hiruna saiaketa burutu dira, batazbesteko balioak eta
desbideratze estandarrak lortuz.
2.6.2 Zelulen itsaspena eta morfologia
L-929 murino fibroblasto zelulek materialen gainazalean duten itsaspen eta morfologia
aztertzeko, ekorketa elektronikoko mikroskopia (SEM) erabili da. Laginak eta kontrol
moduan erabilitako PVC eta HDPEa, 24 kikaradun hazkuntza plateretan (Costar) kokatu
dira eta 5x104 zelula dituzten alikuotak laginen gainazalean erein dira. 72 ordu igaro
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ondoren, laginak pisuan % 2 glutaraldehido duen kakodilato tanpoiekin (0,1 M, pH ~
7,4) eta ondoren ordubetez OsO4 erabiliz tinkatu dira. Jarraian, fosfato tanpoi disoluzio
bat erabiliz garbitu dira eta etanol disoluzio graduatua erabiliz deshidratatu, ondoren
CO2-az lehortuz, eta azkenik, Hitachi SEM mikroskopioarekin (Hitachi S-3400N)
gainazala aztertu baino lehen, lagin guztiak urrezko geruza fin batez estali dira, gainazal
eroale bat sortzeko eta era berean, irradiazioaren eraginez laginak ez kaltetzeko.
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3. Diisozianato alifatikoan
segmentatuen sintesia

oinarritutako

poliuretano

3.1 Helburua
Atal honen helburu nagusiena, jatorri berriztagarrietatik eratorritako karbono kantitate
altuko eta egitura kimiko eta masa molekular ezberdineko segmentu malguak erabiliz
sintetizatutako hiru poliuretano segmentatu serieen propietateak eta morfologia
aztertzea izan da. Serie bakoitzean HS eduki ezberdineko poliuretanoak sintetizatu
dira. Jatorri berriztagarri moduan kastore landare-oliotik eratorritako hiru poliester
diol ezberdin eta arto-azukretik eratorritako kate luzatzailea erabili dira, diisozianato
moduan 1,6-hexametilen diisozianatoa erabili den bitartean. Diisozianato alifatikoek
kolorearen eta tenperaturaren aurrean aromatikoek baino egonkortasun altuagoa
eskaintzen dute, toxikotasun baxuagoko degradazio produktuak eskaintzeaz gain.
Lehenik eta behin, polimerizazioko lehen etapako baldintzak finkatzeko, tenperatura
eta denbora alegia, ikerketa zinetikoa burutu da. Ondoren, ikerketa zinetikoen bidez
lortutako baldintzak kontuan hartuz, hiru poliuretano segmentatu termoplastiko serie
sintetizatu dira, masan eta katalizatzailerik erabili gabe, segmentu malguaren masa
molekularra eta segmentu zurrunaren edukia aldatuz. Azkenik, sintetizatutako
poliuretano segmentatu termoplastikoen morfologia aztertzeaz gain, propietate fisikokimikoak, termikoak eta mekanikoak ere aztertu dira, indar atomikozko mikroskopia,
Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria, X izpien difrakzioa, ekorketa
diferentzialeko kalorimetria, analisi mekaniko-dinamikoa eta trakzio saiaketak erabiliz.

3.2 Ikerketa zinetikoa
Kastore landare-oliotik eratorritako poliolen (CO1, CO2 eta CO3) eta HDI-aren arteko
erreakzioaren zinetika FTIR espektroskopia erabiliz jarraitu da, aldez aurretik 2. atalean
azaldu den moduan. Honela, isozianato funtzio-taldeari dagokion pikoaren altuera
(2270 cm-1) eta C-H loturari dagokion pikoaren altuera (2860 cm-1) neurtuz eta (1)
ekuazioa aplikatuz (2. atala), erreakzioaren bilakaerarekin batera piko hauen
absortzioan gertatuko aldaketak isozianato konbertsioarekin erlazionatzen dira.
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3.1.

Irudian,

CO2

poliolaren

eta

1,6-hexametilen

diisozianatoaren

arteko

erreakzioarentzat (erlazio estekiometrikoan eta 90 °C-tan) denbora ezberdinetan
lortutako espektro infragorri multzoa ageri da. Hidroxilo eta isozianato funtzio-taldeei
dagozkien pikoen altuerak, 3560 cm-1 eta 2270 cm-1 posizioetan hurrunez hurren,
intentsitate baxuagoa aurkezten dute erreakzio denbora aurrera doan heinean,
hidroxilo eta isozianato funtzio-taldeen arteko erreakzioa dela eta, uretano funtziotaldea osatzen baita. Ondorioz, piko berri bat agertzen da 3395 cm-1 uhin luzeran,
uretano funtzio-taldearen N-H loturaren tentsio bibrazioari dagokiona. Barruko
irudian, ikerketa zinetikoen bidez eta 2. atalean azaldu den (1) ekuazioa aplikatuz
lortutako isozianatoaren konbertsio balioak (α) aurkezten dira, denboraren
funtziopean. Erreakzioa amaitutzat kontsideratu da isozianato funtzio-taldeari
dagokion pikoa, 2270 cm-1-etan agertzen dena, desagertu denean edota konbertsio
balioak 1 ingurukoak direnean. Lortutako emaitzak kontuan hartuz, polimerizazioko
lehen etapako baldintzak 5 ordu eta 90 °C-tan finkatu dira. Irizpide berdina jarraitu da
CO1 eta CO3 poliolekin sintetizatutako poliuretanoen kasuan, antzeko emaitzak lortu
baitira ikerketa zinetikoari dagokionean.

3.1. Irudia. Erlazio estekiometrikoan eta 90 °C-tan, CO2 eta HDIaren arteko erreakziori dagozkion
espektro infragorri multzoa, erreakzio denbora ezberdinetan lortuak.
Barruko irudia: isozianato konbertsioa denboraren funtziopean.
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3.3 Poliuretano segmentatuen sintesia
Jatorri berriztagarrietatik eratorritako poliolak (kastore landare-oliotik eratorritako
poliolak, CO1, CO2 eta CO3 bezala izendatuak) eta kate luzatzailea (arto-azukretik
eratorritako masa molekular baxuko diola, 1,3-propanodiola) erabiliz, poliuretano
segmentatu termoplastikoak sintetizatu dira bi etapako polimerizazioaren bidez,
poliolaren masa molekularra eta segmentu zurrun edukia aldatuz. Polimerizazioa
masan eta katalizatzailerik erabili gabe burutu da, lehen atalean aurkeztutako bi
etapako erreakzio eskema jarraituz (1.3. Irudia). Hondo-biribileko hiru aho dituen
Pyrex erreakzio matrazean burutu dira polimerizazio erreakzioak, nitrogeno gas
lehorra, errefluxu-kondentsadorea eta irabiagailu mekanikoa erabiliz. Erreakzio
tenperatura, tenperatura erregulatzeko mekanismoa duen silikona bainu bat erabiliz
kontrolatu da. Lehen etapan, kate amaieran isozianato funtzio-taldeak dituen aurrepolimeroa sintetizatu da, gehiegizko kantitatean dagoen isozianatoaren eta poliolaren
arteko erreakzioaren bitartez, 5 orduz eta 90 °C-tan, ikerketa zinetikoen bidez
lortutako baldintzetan alegia. Behin aurre-polimeroa lortu ondoren, kate luzatzailea
gehitu da 70 °C-tan eta erlazio estekiometrikoan, 15 minutuz bortizki irabiatuz.
Amaierako likido likatsua 1,5 mm-ko tarteaz bereiztuta eta Tefloiz® babestuta dauden
bi plater metalikoren gainera isuri da, 100 °C-tan eta 10 orduz utziz erreakzioa guztiz
amaitu dadin, 50 bar-eko presiopean. Sintetizatutako poliuretanoen hozte prozesua
modu kontrolatuan burutu da airearen fluxua kontrolatuz, giro tenperaturaraino hoztu
arte. Segmentu zurrun purua (1,6-hexametilen diisozianatoa-1,3-propanodiola (HDIPD)) erreferentzia moduan 90 °C-tan sintetizatu da.
3.1.Taulan, atal honetan sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen
izendapena, konposizio kimikoa, erlazio molarra eta segmentu zurrun edukia
(poliuretano masa osoarekiko diisozianato eta kate luzatzaile kantitatea, masa
ehunekotan) azaltzen dira. Izendatzeko honako kodea erabili da: STPU laburduraren
ondoren kasu bakoitzean erabili den poliolaren laburdura erabili da eta azkenik,
poliuretano horrek duen segmentu zurrun edukia adierazi da (% masan). Esate
baterako, STPU CO1-25 laburdurak, % 25eko segmentu zurrun edukiarekin eta CO1
poliola erabiliz sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoa adierazten du.
39

3. Atala
3.1. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen izendapena,
konposizio kimikoa, erlazio molarra eta segmentu zurrun edukia.

Konposizio
kimikoa

Erlazio molarra
Poliola:HDI:PD

HS edukia
(% masan)

STPU CO1-17

1:1,5:0,5

17

STPU CO1-25

1:2:1

25

1:3:2

32

STPU CO1-39

1:4:3

39

STPU CO1-46

1:5:4

46

STPU CO2-17

1:2:1

17

STPU CO2-25

1:3:2

25

1:4:3

32

STPU CO2-39

1:5:4

39

STPU CO2-46

1:7:6

46

STPU CO3-17

1:3:2

17

STPU CO3-25

1:5:4

25

1:7:6

32

STPU CO3-39

1:9:8

39

STPU CO3-46

1:13:12

46

0:1:1

100

Poliuretanoa

STPU CO1-32

STPU CO2-32

STPU CO3-32

CO1:HDI:1,3-PD

CO2:HDI:1,3-PD

CO3:HDI:1,3-PD

HDI-PD

HDI:1,3-PD

3.4 Emaitzak eta eztabaida
3.4.1 Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria
3.2. Irudian, masan % 46ko segmentu zurrun edukia duten poliuretanoen FTIR
espektroak aurkezten dira. Kasu guztietan, ez da isozianato taldeari dagokion absortzio
pikoa agertzen (2270 cm-1 uhin luzeran), polimerizazio erreakzioan isozianato talde
guztiek erreakzionatu dutela baieztatuz. Gainera, uretano funtzio-taldeari dagozkion
piko berriak ikus daitezke, hala nola –NH taldearen tentsioko bibrazioa (NH) 32003450 cm-1 uhin luzera tartean, karbonilo funtzio-taldeari dagokion tentsioko bibrazioa
(C=O)

1630-1730

cm-1

uhin

luzera

tartean,

amida-I

deituriko

eskualdea

(sintetizatutako poliuretanoen amida-I eskualdeko FTIR espektroak 3.3. Irudian
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aurkezten dira), amida-II pikoa 1535 cm-1 uhin luzeran eta azkenik, amida-III pikoa,
1260 cm-1 uhin luzeran agertzen dena uretano alifatikoen kasuan (Yilgor et al., 2006).

3.2. Irudia. STPU CO1-46, STPU CO2-46 eta STPU CO3-46 laginen FTIR espektroak,
uretano taldeari dagozkion piko adierazgarriak identifikatuta agertzen direlarik.

3.2. Irudian ikus daitekeen moduan, STPU CO3-46 laginarentzat, uretano funtziotaldeari dagozkion pikoen intentsitate erlatiboak handiagoak dira STPU CO1-46 eta
STPU CO2-46 laginentzat baino, izan ere, STPU CO3-46 laginaren sintesian osagaien
arteko erlazio molar altuagoak erabili baitira (1:13:12), nahiz eta segmentu zurrun
eduki berdina izan. Gainontzeko STPU laginentzat antzeko emaitzak lortu dira, uretano
funtzio-taldeari dagozkion pikoen intentsitate erlatiboa segmentu zurrun edukia
areagotzearekin batera handitzen delarik.
Infragorri espektroskopia maiz erabili izan da poliuretanoen mikroegituran ematen den
fase banaketa aztertzeko. Bibliografian ikusi ahal izan denez (Coleman et al., 1986;
Hood et al., 2010; Wang eta Wei, 2005; Yu et al., 1999), amida-I eskualdean, hidrogeno
zubien bidez elkartutako uretano taldeko karboniloak uhin luzera baxuagotan agertzen
dira karbonilo askeekin alderatuz gero. Horregatik, uretano alifatikoen karbonilo
askeak 1730 cm-1 uhin luzeran agertzen dira, domeinu amorfoetan hidrogeno zubien
bidez elkartuta dauden karboniloak 1714 cm-1 uhin luzeran agertzen dira, eta domeinu
ordenatuetan hidrogeno zubien bidez elkartuta dauden karboniloak aldiz 1685 cm-1
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uhin luzeran agertzen dira. 3.3. Irudian HS eduki ezberdinekin eta masa molekular
ezberdineko poliolekin sintetizatutako STPUen FTIR espektroak aurkezten dira amida-I
tentsioko bibrazio eskualdean.

3.3. Irudia. Karbonilo funtzio-taldearen tentsioko bibrazio eskualdeko FTIR espektroak:
a) STPU CO1 seriea, b) STPU CO2 seriea, eta c) STPU CO3 seriea.
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Segmentu zurrun edukia handitzen den neurrian, hidrogeno zubien bidez elkartutako
karboniloei dagokion pikoaren intentsitatea (1685 cm-1 uhin luzeran) handitu egiten da
poliuretano serie guztientzat, tamaina handiagoko HSen eraketa dela eta. Tamaina
handiko HSek eta masa molekular altuko poliolek, fase banaketa handiagoa aurkezten
duten mikroegiturak osatzea ahalbidetzen dute (Eceiza et al., 2008). STPU CO1-17
laginaren kasuan (3.3.a Irudia), sorbaldatxo bat besterik ez da ikusten 1685 cm-1 uhin
luzeran, izan ere, kasu honetan, HSaren tamaina txikia izateaz gain (sintesirako
erabilitako osagaien erlazioa molarra 1:1,5:0,5), poliolaren masa molekularra ere
baxua baita, fase banaketa maila baxuagoa lortzen delarik. Azkenik, sintetizatutako
poliuretano guztien kasuan, 1730 cm-1 uhin luzeran agertzen den pikoa, uretano eta
ester funtzio-taldeetako karbonilo askeei dagokio. Segmentu zurrun edukia handitzen
den neurrian, piko hau uhin luzera baxuagoetara zabaltzen dela ikus daiteke, uretano
eta ester funtzio-taldeetako karboniloek emandako hidrogeno zubiak direla eta.
3.4.2 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
3.4. Irudian, DSC teknikaren bidez lortutako termogramak aurkezten dira, HS eduki
ezberdinekin eta masa molekular ezberdineko poliolekin sintetizatutako STPUentzat,
baita HS eta SS puruentzat ere. Tenperatura baxuko portaera 3.4. Irudiko ezkerreko
grafikatan aurkezten da, -125 eta 15 °C artean, eta tenperatura altuko portaera 3.4.
Irudiko eskuineko grafikatan aurkezten da, -40 eta 220 °C artean. Ekorketa
diferentzialeko kalorimetria bidez lortutako termogrametan ikus daitekeen moduan,
sintetizatutako poliuretano segmentatuek hainbat trantsizio termiko aurkezten dituzte
(Bajsic et al., 2000; Cooper eta Tobolsky, 1966; Garrett et al., 2003; Koberstein eta
Russell, 1986; Pichon et al., 2010; Saiani et al., 2001, 2004, 2007; Velankar eta Cooper,
1998, 2000a, 2000b). 3.2. Taulan, DSC makurren bidez lortutako fase malguaren beira
trantsizio tenperaturak eta fase zurrun eta malguaren fusio tenperatura eta entalpiak
biltzen dira. Fase malguak beira trantsizio tenperatura bat aurkezten du (TgSS)
tenperatura baxuetan, -45 eta -50 °C artean, poliolaren egitura kimiko eta masa
molekularraren arabera, eta fusio tenperatura bat (TmSS) 60 °C inguruan, poliolaren
masa molekularra txikitzearekin eta segmentu zurrun edukia handiagotzearekin batera
fusio tenperatura baxuagoak ikus daitezkeelarik. Segmentu zurrun puruak beira
trantsizio tenperatura bat aurkezten du 50-60 °C inguruan (TgHS). Poliuretanoetan
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ordea ez da trantsizio hau ikusi, tenperatura horretan TgHS eta TmSS trantsizioak
gainezarrita baitaude. Hala ere, TgHS trantsizioaren ekarpena DSC seinalean askoz ere
baxuagoa denez TmSS trantsizioaren ekarpenarekin alderatuz, kristaltasun maila
determinatzerako garaian TgHS trantsizioak eragin handiegirik ez duela kontsideratu da.

3.4. Irudia. Segmentu zurrun eduki ezberdinak eta masa molekular ezberdineko poliolak erabiliz
tenperatura tarte baxuetan (ezkerreko grafikak) eta tenperatura tarte altuetan (eskuineko grafikak)
lortutako poliuretano segmentatuen DSC termogramak: a) STPU CO1 seriea,
b) STPU CO2 seriea, eta c) STPU CO3 seriea.
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150 °C inguruan agertzen diren endotermak, fase zurrunaren fusioarekin erlaziona
daitezke (TmHS). Kasu gehienetan piko bat baino gehiago ikus daiteke (3.4. Irudia), fase
zurrunaren egitura kristalino ezberdinekin, domeinu tamaina ezberdinekin edota
egitura

kristalinoko

antolaketa

edo

berrantolaketa

ezberdinekin

erlaziona

daitezkeenak (Bajsic et al., 2000; Eceiza et al., 2008; Koberstein eta Russell, 1986;
Pichon et al., 2010; Saiani et al., 2001, 2004, 2007; Velankar eta Cooper, 2000a,
2000b).

3.2. Taula. DSC neurketen bidez lortutako fase malguaren beira trantsizio tenperatura (TgSS), fusio
tenperatura (TmSS) eta fusio entalpia (ΔHmSS) balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS) eta
entalpia (ΔHmHS) balioak, sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoentzat.

Poliuretanoa

TgSS (°C)

TmSS (°C)

ΔHmSS (J g-1)

TmHS (°C)

ΔHmHS (J g-1)

STPU CO1-17

-46,8

57,2

36,8

132,1

2,5

STPU CO1-25

-46,5

37,7; 57,2

32,9

134,5

8,5

STPU CO1-32

-46,2

48,1

24,9

134,5; 149,8

21,5

STPU CO1-39

-46,7

44,9

18,2

125,4; 154,6

28,1

STPU CO1-46

-48,2

33,4; 50,5

13,5

122,3; 157,1

40,2

STPU CO2-17

-46,2

65,1

48,4

124,2

4,9

STPU CO2-25

-46,1

62,0

43,6

131,5

9,2

STPU CO2-32

-45,9

56,6

33,8

136,6; 154,6

27,5

STPU CO2-39

-46,0

50,4

26,4

140,6; 152,8

32,0

STPU CO2-46

-46,3

46,8

22,1

142,5; 158,9

43,8

STPU CO3-17

-50,3

70,0

63,0

139,4

8,2

STPU CO3-25

-50,1

65,1

48,4

138,8; 152,8

20,8

STPU CO3-32

-49,9

63,3

43,7

140,1; 156,5

28,2

STPU CO3-39

-49,8

62,7

39,1

138,8; 158,3

37,4

STPU CO3-46

-49,6

60,8

34,9

123,4; 163,8

46,3

Lehen atalean ikusi den moduan, poliuretanoetan ematen den mikrofase banaketa
segmentu zurrun eta malguen luzeeren eta bien arteko afinitatearen araberakoa
izango da, hau da, segmentu zurrun eta malguek hidrogeno zubiak osatzeko duten
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gaitasunaren araberakoa (Fernández-d'Arlas et al., 2008; Garrett et al., 2003;
Koberstein eta Russell, 1986; Saiani et al., 2001; Velankar eta Cooper, 1998).
Horregatik, fase banaketa maila poliuretanoaren konposizio kimiko eta segmentu
zurrun edukiaren menpekoa izango da. Poliol puruentzat lortutako beira trantsizio
tenperaturak (2.1. Taula) poliuretanoen fase malguarentzat lortutako beira trantsizio
tenperaturekin alderatuz (3.2. Taula), fase malguaren purutasunaren gutxi
gorabeherako ideia bat eduki daiteke (Rueda-Larraz et al., 2009). Honela, STPU CO2
eta STPU CO3 serieentzat TgSS balioetan ikus daitekeen gorakada arina dela eta (TgCO2 =
-54 °C eta TgCO3 = -52 °C), serie honetako poliuretanoentzat fase banaketa on bat lortu
dela esan daiteke, CO2 eta CO3 poliolen masa molekular altua eta kristaltasun maila
altua direla eta (Eceiza et al., 2008). Bestalde, osagai berdinekin sintetizatutako
poliuretano serie baten barruan TgSS balioak berdintsuak baldin badira, fase banaketa
segmentu zurrun edukiarekiko independientea dela esan daiteke. Beraz, STPU CO1
seriearen kasuan, segmentu zurrun edukia areagotzearekin batera TgSS balioetan
aldaketa nabarmenak ikus daitezkeenez (TgCO1 = -60 °C), fase zurrun eta malguen
artean nahastea dagoela kontsidera daiteke, CO1 poliolaren masa molekularra eta
kristaltasun maila baxuagoak direlako eta fase banaketa ahulagoa lortzen delako. Hala
ere, segmentu zurrun eduki altuetan, poliuretanoaren TgSS balioak segmentu puru
malguaren Tg balioetatik gertuago daude, domeinu zurrun ordenatuagoen eraketak
fase banaketa handiagoa ahalbidetzen baitu. DSC bidez lortutako beira trantsizio
tenperaturetatik ateratako ondorioak FTIR espektroetan amida-I eskualdea aztertuz
ateratako ondorioekin bat datoz, non hidrogeno zubien bidez elkartutako karboniloak
eta karbonilo askeak aztertu diren, banaketa mikrofasikoarekin erlazionatuz.
Aldez aurretik aipatu den moduan, tenperatura altuetan, fusio endoterma ugari ikus
daitezke (3.4. Irudia (eskuineko grafikak)), fase zurrunaren egitura kritalino
ezberdinekin, domeinu tamaina ezberdinekin edota egitura kristalinoko antolaketa edo
berrantolaketa ezberdinekin erlaziona daitezkeenak (Bajsic et al., 2000; Eceiza et al.,
2008; Koberstein eta Russell, 1986; Pichon et al., 2010; Saiani et al., 2001, 2004, 2007;
Velankar eta Cooper, 2000a, 2000b). Fusio endoterma hauen tenperatura eta entalpiak
aztertuz, fase banaketari buruzko informazioa lor daiteke. Segmentu malgu edukia
gutxiagotzen doan neurrian, fase zurrunaren fusioari dagozkion endotermen
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tenperatura eta entalpiak handituz doaz, fase banaketa handiagoa lortzen delarik.
Bestalde, STPU CO3 serieko poliuretanoen fase zurrunei dagozkien endotermen fusio
entalpia eta tenperatura balioak STPU CO1 eta STPU CO2 serieko poliuretanoentzat
lortutako balioekin alderatuz gero, segmentu zurrun eduki berdinarentzat STPU CO3
serieko poliuretanoek fusio entalpia eta tenperatura balio altuagoak aurkezten
dituztela ikus daiteke. Izan ere, STPU CO3 seriearen kasuan, osagaien arteko erlazio
molar altuagoak erabili dira poliuretanoen sintesian, tamaina handiagoko segmentu
zurrunak lortuz, eta ondorioz, domeinu zurrun ordenatu kantitate handiagoa eta
domeinu ordenatuagoak osatu dira, fase banaketa handiago bat ahalbidetuz. Fase
zurrunaren fusio entalpia eta tenperaturetan ikusitako aldaketen azterketatik lortutako
ondorioak bat datoz fase malguaren beira trantsizio tenperaturaren aldaketen
azterketatik lortutako ondorioekin.
Sintetizatutako poliuretano segmentatuentzat DSC bidez lortutako fase zurrun eta
malguaren fusio entalpien balioak eta segmentu puruen fusio entalpia balioak, jarraian
azaltzen diren (4) eta (5) ekuazioetan ordezkatuz, fase zurrun (χc(HS)) eta malguari (χc(SS))
dagozkien kristaltasun maila erlatiboak kalkulatu dira (segmentu puruarekiko
kristaltasun maila) (Wunderlich, 2005).
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100   H e

H t 

H t









H p  



(4)

(5)

100

non He DSC bidez esperimentalki lortutako fusio entalpia, Ht (5) ekuazioa erabiliz
kalkulatutako fusio entalpia teorikoa, Hp segmentu puruaren (malgua edo zurruna)
fusio entalpia eta  kalkulatu nahi den segmentuaren masa frakzioa diren.
Honela, kristaltasuna maila erlatiboan segmentu zurrun edukiak eta segmentu
malguaren masa molekularrak duten eragina aztertu da. 3.5.a Irudian ikus daitekeen
moduan, fase malguaren kristaltasun maila erlatiboa segmentu zurrunaren
areagotzearekin batera txikitu egiten da, domeinu zurrun ordenatu gehiago eta
ordenatuagoak eratzen direlako, eta hauek segmentu malguaren mugikortasuna
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oztopatzen dutelako, kristaltasun maila baxuagoak emanez (Korley et al., 2006; Eceiza
et al., 2008).

3.5. Irudia. a) Fase malguarentzat eta b) fase zurrunarentzat lortutako kristaltasun maila erlatiboen
balioak segmentu zurrun eduki ezberdineko poliuretano segmentatuentzat.

Fase malguaren kristaltasun maila erlatiboan aldaketa txikienak masa molekular
altueneko poliolarekin sintetizatutako poliuretanoentzat lortu dira (STPU CO3 seriea),
STPU CO3-17 laginarentzat (masan % 17 segmentu zurrun duena) % 62ko kristaltasun
maila erlatiboa lortuz eta STPU CO3-46 laginarentzat (masan % 46 segmentu zurrun
duena) % 53ko kristaltasun maila erlatiboa lortuz. Izan ere, STPU CO3 serieko
poliuretanoen kasuan, CO3 poliolaren masa molekular altua dela eta, fase banaketa
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handiagoa lortzen baita, eta fase malguak domeinu kristalino ordenatuak era ditzake
segmentu zurrun edukia altua izan arren. STPU CO1 seriearentzat ordea, CO1
poliolaren masa molekularra eta kristaltasun maila baxuak direla eta, fase
malguarentzat kristaltasun maila erlatibo baxuenak lortu dira, % 45 STPU CO1-17
laginarentzat eta % 25 STPU CO1-46 laginarentzat. Azkenik, STPU CO2 serieak tarteko
kristaltasun maila erlatiboak aurkezten ditu fase malguarentzat, % 48 STPU CO2-17
laginarentzat eta % 34 STPU CO2-46 laginarentzat.
Fase zurrunari dagokionean, kristaltasun maila erlatibo balio altuagoak ikus daitezke
HS edukia handitzean (3.5.b Irudia). Segmentu zurrun altuko poliuretanoak
sintetizatzeko, osagaien arteko erlazio molar altuak erabili behar dira, eta ondorioz,
tamaina handiagoko segmentu zurrunak eratzen dira, domeinu zurrun ordenatuagoen
eraketa eta fase banaketa ahalbidetuz (Fernández-d'Arlas et al., 2008; Rueda-Larraz et
al., 2009). Aurrez aipatu den moduan, masa molekular altuko poliolarekin (CO3)
sintetizatutako poliuretanoetan, osagaien arteko erlazio molar altuak erabili dira (3.1.
Taula), domeinu zurrun handiagoak eta ordenatuagoak osatuz. Horregatik, STPU CO3
seriearentzat, χc(HS) balio altuagoak lortu dira (% 43 STPU CO3-17 laginarentzat eta % 88
STPU CO3-46 laginarentzat), STPU CO1 (% 13 STPU CO1-17 laginarentzat eta % 77 STPU
CO1-46 laginarentzat) eta STPU CO2 (% 26 STPU CO2-17 laginarentzat eta % 84 STPU
CO2-46 laginarentzat) serieko poliuretanoentzat lortutako balioekin alderatuz.
3.4.3 Analisi mekaniko-dinamikoa
3.6. Irudian, segmentu zurrun eduki ezberdinekin eta masa molekular ezberdineko
poliolak erabiliz sintetizatutako poliuretano segmentatuen pilaketa moduluak (E') eta
tan δ galera-faktoreak tenperaturaren aurrean duten bilakaera aurkezten dira. 3.3.
Taulan aldiz, sintetizatutako poliuretanoentzat tenperatura ezberdinetan lortutako
pilaketa moduluak aurkezten dira; fase malguaren beira trantsizio tenperatura azpitik
(-75 °C-tan), fase malguaren fusio tenperatura azpitik (45 °C-tan) eta fase malguaren
fusio tenperatura gainetik (75 °C-tan). Fase malguaren TgSS azpitik, hau da, -75 °C-tan,
lagin guztiek 2000-2800 MPa bitarteko E' balioak aurkezten dituzte. HS edukia
areagotzearekin batera, E' balio altuagoko poliuretanoak lortzen dira, domeinu zurrun
ordenatuen eraketa eta kristaltasun mailaren igoera direla eta (Ji et al., 2007).
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3.6. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen pilaketa moduluaren (E') eta tan δ galerafaktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean, a) STPU CO1 seriearentzat,
b) STPU CO2 seriearentzat, eta c) STPU CO3 seriearentzat.

E' balio altuenak STPU CO3 serieak aurkezten ditu (2280-2800 MPa), izan ere,
kristaltasun maila erlatiboen kalkuluan ikusi ahal izan denez, STPU CO3 seriearen
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kasuan, bai fase zurrun bai fase malguak kristaltasun maila erlatibo altuagoak
aurkezten baitituzte (3.5. Irudia), STPU CO1 edota STPU CO2 serientzat lortutako
balioekin alderatuz, STPU CO3 serieko materialak zurrunagoak direlarik. Fase
malguaren beira trantsizio tenperaturaren inguruan (-25 °C inguruan) E' balioak txikituz
doazela ikus daiteke, tan δ galera-faktoreak maximo bat aurkezten duen bitartean (3.6.
Irudia). Tan δ galera-faktore pikoaren posizioa konstante mantetzen den bitartean,
intentsitatea nabarmen jaisten da segmentu zurrun edukia areagotzean edota
segmentu malguaren masa molekularra handitzean, pikoaren zabaltze bat ikusteaz
gain. HS edukia eta SSaren masa molekularra handitzeak domeinu zurrun edota malgu
ordenatuen eraketa ahalbidetzen du, segmentu malgu amorfoen mugimendu
molekularra eta malgutasuna oztopatuz (Korley et al., 2006; Rueda-Larraz et al., 2009),
tan δ galera-faktore pikoarekin erlazionatuta dauden mugimenduak alegia.

3.3. Taula. Sintetizatutako poliuretanoentzat tenperatura ezberdinetan lortutako pilaketa moduluak (E'):
fase malguaren beira trantsizio tenperatura azpitik (-75 °C-tan), fase malguaren fusio tenperatura azpitik
(45 °C-tan) eta fase malguaren fusio tenperatura gainetik (75 °C-tan).

Poliuretanoa

E' (MPa)
-75 °C-tan

E' (MPa)
45 °C-tan

E' (MPa)
75 °C-tan

STPU CO1-17

2000

50

15

STPU CO1-32

2155

90

60

STPU CO1-46

2270

115

75

STPU CO2-17

2080

175

40

STPU CO2-32

2185

135

70

STPU CO2-46

2410

215

165

STPU CO3-17

2280

240

30

STPU CO3-32

2375

235

85

STPU CO3-46

2800

385

105

Fase malguaren beira trantsizio tenperaturaren gainetik pilaketa moduluaren balioak
tenperaturaren igoerarekin arinki jaisten direla ikus daiteke (3.6. Irudia), 50 °C
inguruan segmentu zurrun eduki baxuko poliuretanoentzat jaitsiera nabarmen bat
ikusten den arte, fase malguaren fusio tenperatura inguruan alegia (Eceiza et al., 2008;
Martin et al., 1996). CO2 eta CO3 poliolek CO1 poliolak baino kristaltasun maila
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altuagoak aurkezten dituztenez, jaitsiera nabarmenaren aurretiko moduluak altuagoak
dira STPU CO2-17 eta STPU CO3-17 laginentzat, STPU CO2-32 eta STPU CO3-32
laginentzat neurtutakoak baino (3.3. Taula), fase malguaren kristaltasun maila altuak
ematen baitie zurruntasuna STPU CO2-17 eta STPU CO3-17 laginei. Bestalde, STPU CO3
seriearen kasuan, sintetizatutako poliuretano guztiek aurkezten dute pilaketa modulu
balioen jaitsiera nabarmena 50 °C inguruan. Izan ere, serie honetako poliuretanoetan,
DSC neurketen bidez ere ikusi ahal izan denez (3.4. Irudia), CO3 poliolaren kristaltasun
maila altuari esker, segmentu malgua domeinu ordenatuak osatzeko gai baita
segmentu zurrun edukia altua izan arren.
3.3. Taulan bildutako datuetan ikus daitekeenez, STPU CO3-46 laginarentzat pilaketa
modulua 385 MPa-etik (45 °C-tan) 105 MPa-era (75 °C-tan) jaitsi da fase malguaren
fusio tenperatura inguruan. STPU CO1-46 eta STPU CO2-46 laginen E' balioak aldiz ez
dute hain jaitsiera nabarmena aurkezten (115 MPa-etik 75 MPa-era STPU CO1-46
laginarentzat eta 215 MPa-etik 165 MPa-era STPU CO2-46 laginarentzat), kasu hauetan
fase malguaren kristaltasun maila baxuagoa baita (3.5.a Irudia). Bibliografian ere ikusi
ahal izan denez (Ji et al., 2007; Lluch et al., 2013), segmentu zurrun edukia
areagotzearekin batera, domeinu zurrun handiagoak eta ordenatuagoak eratzen dira,
isolatuta egotetik interkonektatuta egotera pasatzen direlarik. Gainera, segmentu
zurrun edukiaren areagotzearekin, uretano funtzio-talde gehiago daude poliuretano
katean eta ondorioz, uretano taldeen artean hidrogeno zubi gehiago eman daitezke,
interkonektatutako domeinu zurrunen sare bat osatuz. Fase malguaren fusioa
gertatzen denean, interkonektatutako domeinu zurrunen egiturak, poliuretanoaren
erabateko biguntzea ekiditen du. Horregatik, segmentu zurrun edukia areagotzean,
pilaketa modulu balioen jaitsiera arinagoa da fase malguaren fusio tenperatura
inguruan.
Fase malguaren fusio tenperaturaren gainetik plateau kautxiar bat ikus daiteke
pilaketa

moduluaren

balioentzat,

non

segmentu

zurrun

eduki

altuagoko

poliuretanoentzat E' balio altuagoak ikus daitezkeen (3.3. Taula), tamaina handiagoko
segmentu zurrunek domeinu zurrun ordenatuago eta interkonektatuen eraketa
ahalbidetzen baitute. Azkenik, tenperatura altuetan, fase zurrunaren fusioarekin
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erlazionatua dagoen pilaketa moduluaren jaitsiera nabarmena ikus daiteke (Eceiza et
al.,

2008).

Segmentu

zurrun

eduki

altuko

poliuretanoentzat

egonkortasun

termodinamiko altuagoak lortzen dira (3.6. Irudia), tamaina handiagoko segmentu
zurrunei esker interkonektatuta dauden domeinu zurrun ordenatuagoak eratzen
baitira, DSC eta FTIR teknikak erabiliz ere ikusi den moduan. STPU CO1-32 eta STPU
CO3-32 laginei dagokienez, STPU CO1-46 eta STPU CO3-46 laginek baino estabilitate
termodinamiko handiagoa aurkezten dute, ekorketa diferentzialeko kalorimetria bidez
lortutako emaitzekin bat eginez (STPU CO1-32 eta STPU CO3-32 laginentzat, fase
zurrunaren fusioa tenperatura balio altuagoetan hasten da STPU CO1-46 eta STPU
CO3-46 laginekin alderatuz).
3.4.4 X izpien difrakzioa
Sintetizatutako poliuretano segmentatuen X izpien difrakzioari esker, 3.7. Irudian
aurkezten diren difraktogrametan, hainbat piko ikus daitezke 2θ = 15-30° tartean,
segmentu zurrun eta malguek osatzen dituzten egitura kristalinoekin erlazionatuta
daudenak (Hood et al., 2010; Korley et al., 2006; Kultys et al., 2009; Wang eta Wei,
2005). Segmentu zurrun puruak 20,39° eta 24,60° inguruan pikoak aurkezten ditu eta
segmentu malgu puruak 21,39° eta 24,64° inguruan. Poliuretano segmentatuen
kasuan, segmentu zurrun edukia areagotzearekin batera, 20,39° inguruan aurkitzen
den pikoaren intentsitatea handitu egiten da, domeinu zurrun ordenatu kristalinoen
eraketa dela eta. Bestalde, 21,39° inguruan aurkitzen den pikoaren intentsiatea txikitu
egiten da, segmentu zurrun edukia areagotzean fase malguaren kristaltasun maila
txikitu egiten delako. 3.7.b eta c Irudietan ikus daitekeenez, CO2 eta CO3 poliolekin
sintetizatutako poliuretanoek piko zehaztuagoak aurkezten dituzte, fase zurrun eta
malguaren kristaltasun maila CO1 poliolarekin sintetizatutako poliuretanoena baino
altuagoa baita. Datu hauek bat egiten dute ekorketa diferentzialeko kalorimetria eta
Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria bidez lortutako datuekin, non
kristaltasun maila altuagoak eta hidrogeno zubi gehiago aurkezten dituzten
karboniloak ikusi diren, hurrenez hurren.
Azkenik, 24,60° inguruan kokatuta dagoen pikoak ez du informazio gehiegirik ematen,
fase zurrunaren nahiz fase malguaren kristalekin erlaziona baitaiteke seinale hori.
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3.7. Irudia. X izpien difrakzioaren bidez lortutako segmentu malgu eta zurrun puruen
eta poliuretano segmentatuen difraktogramak: a) STPU CO1 seriearentzat,
b) STPU CO2 seriearentzat, eta c) STPU CO3 seriearentzat.

3.4.5 Indar atomikozko mikroskopia
Indar atomikozko mikrokopia, sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen
morfologia aztertzeko erabili da, fase banaketa baieztatu asmoz. Spin-coating
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teknikaren bidez eta 12 orduz 100 °C-tan berregositako filmeen morfologia (laginen
prestaketari buruzko informazio zehatzagoa 2. atalean azaldu da), AFMa tapping edota
aldizkako kontaktu moduan erabiliz lortu da, fase eta altuera irudiak batera lortuz (5x5
μm2). 3.8. Irudian AFM bidez lortutako altuera (ezkerreko irudia), fase (erdiko irudia)
eta 3 dimentsioko (eskuineko irudia) irudiak aurkezten dira STPU CO1-17, STPU CO2-17
eta STPU CO3-17 laginentzat, non faseetan banatutako mikroegitura ikus daitekeen.
Altuera irudietako zonalde argiak segmentu malguaren domeinu kristalinoei dagozkie.

3.8. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz berregositako filmeen altuera
(ezkerreko irudia), fase (erdiko irudia) eta 3 dimentsioko (eskuineko irudia) AFM irudiak,
a) STPU CO1-17, b) STPU CO2-17, eta c) STPU CO3-17 laginentzat.

3.8. Irudian esferulita bezala ezagutzen diren egitura kristalino esferiko ordenatuak
ikus daitezke (Li et al., 2001). Esferulita hauek, segmentu malguaren kateak tolestean
osatutako xafla moduko eta orientazio erradialeko kristalez osatuta daude, lamela
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deituak. 3.8. Irudian ikus daitekeen moduan, poliuretanoaren konposizioaren arabera,
kasu honetan segmentu zurrun eduki berdina mantenduz baina fase malguaren masa
molekularra aldatuz, tamaina ezberdineko esferulitak osa daitezke. STPU CO1-17
laginarentzat STPU CO2-17 eta STPU CO3-17 laginentzat baino esferulita handiagoak
osatzen dira (3.8.a Irudia), STPU CO1-17 poliuretanoaren kasuan osagaien arteko
erlazio molar baxua erabili baita (1:1,5:0,5) sintesian. Osagaien arteko erlazio molarra
handitzean, domeinu zurrun ordenatu handiagoak osatzen dira, domeinu malgu
ordenatuen tamainan eragina izango dutelarik. Gainera, STPU CO1-17 laginaren
kasuan, fase malguaren fusio tenperatura giro tenperaturatik gertuago aurkitzen denez
(3.2. Taula), berregoste prozesuan eta ondorengo hozte prozesuan segmentu malguek
mugikortasun handiagoa izango dute, esferuliten tamainan eraginez. Atal honetan
sintetizatutako gainontzeko poliuretano segmentatuek ere mikrofaseetan banatutako
egitura bat osatzen dute, segmentu zurrun edukia handitzean domeinu zurrun
ordenatuagoak eta handiagoak osatuz eta domeinu malgu ordenatuen tamaina
txikituz.
3.4.6 Propietate mekanikoak
Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen propietate mekanikoek
osagaien konposizioarekiko eta fase banaketarekiko menpekotasuna erakusten dute
(Das et al., 2007; Kim et al., 2002; Koberstein eta Russell, 1986; Korley et al., 2006;
Mythili et al., 2004). Fase zurrunak elkargurutzaketa fisiko eta errefortzu moduan lan
egiten du, fase malgua malgutasunaren erantzule den bitartean, poliolaren egitura
lineal luzea dela eta. 3.4. Taulan biltzen dira giro tenperaturan burututako trakzio
saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio makurretatik (3.9. Irudia) ateratako
datuak.
Atal honetan sintetizatutako poliuretanoentzat, segmentu zurrun edukia areagotzean,
Young-en moduluaren eta muga elastikoko trakzio erresistentzia balioen igoera bat
ikus daiteke, haustura uneko deformazioarentzat jaitsiera bat ikusten den bitartean.
Segmentu zurrun eduki baxuetan, segmentu malgu amorfoa deformazioaren
norabidean orientatzeko gai da, kristalizatuz eta σmax balio altuak aurkeztuz (3.4. Taula
eta 3.9. Irudia).
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3.4. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatuentzat lortutako propietate mekanikoak.

Poliuretanoa

σy
(MPa)

σmax
(MPa)

εb
(%)

E
(MPa)

STPU CO1-17

1,8 ± 0,1

22,6 ± 0,9

790 ± 36

13,9 ± 3,3

STPU CO1-25

3,5 ± 0,1

28,7 ± 1,2

700 ± 32

32,4 ± 2,1

STPU CO1-32

4,7 ± 0,2

21,6 ± 1,5

670 ± 20

51,4 ± 2,1

STPU CO1-39

7,3 ± 0,1

22,5 ± 1,6

550 ± 22

74,4 ± 2,3

STPU CO1-46

11,3 ± 0,1

13,6 ± 0,4

115 ± 19

109,5 ± 4,0

STPU CO2-17

6,9 ± 0,2

31,0 ± 1,7

900 ± 40

147,1 ± 8,6

STPU CO2-25

9,8 ± 0,3

28,4 ± 2,3

700 ± 35

153,9 ± 9,6

STPU CO2-32

9,1 ± 0,4

16,4 ± 0,7

410 ± 22

129,8 ± 6,1

STPU CO2-39

12,6 ± 0,2

19,5 ± 1,6

375 ± 27

169,5 ± 6,5

STPU CO2-46

13,4 ± 0,2

21,6 ± 2,2

335 ± 28

196,6 ± 6,3

STPU CO3-17

9,8 ± 0,2

24,4 ± 1,4

740 ± 34

178,2 ± 6,3

STPU CO3-25

10,4 ± 0,2

23,4 ± 0,5

550 ± 15

202,2 ± 4,8

STPU CO3-32

12,4 ± 0,3

15,5 ± 0,4

275 ± 27

227,4 ± 6,0

STPU CO3-39

16,4 ± 0,4

16,4 ± 0,4

50 ± 3

284,9 ± 7,4

STPU CO3-46

19,6 ± 0,4

19,6 ± 0,4

18 ± 3

319,1 ± 6,0

Bestalde, HS edukia handitzean, fase zurrunaren kritaltasun maila handitzen da,
domeinu zurrunez osatutako eta errefortzu moduan jokatuko duen egitura garatuago
bat osatuz. Izan ere, HS edukia handitzean, hidrogeno zubietan parte hartzen duten
uretano taldeen kopurua handiagoa da, segmentu zurruna isolatutako domeinu
zurrunak osatzetik interkonektatutako domeinu zurrunak osatzera pasatzen delarik.
Ondorioz, domeinu zurrun interkonektatu hauek, SS amorfoen malgutasuna eta
deformazio norabidean orientatzeko duten gaitasuna oztopatuko dute, εb eta σmax
balio baxuagoak aurkeztuz (Korley et al., 2006) (3.4. Taula eta 3.9. Irudia).
Sintetizatutako hiru poliuretano serieetako HS eduki bereko poliuretanoak alderatzen
badira, STPU CO3 serieko poliuretanoek aurkezten dituzte E eta σy balio altuenak, STPU
CO3 serieko poliuretanoen fase malgu eta zurrunaren kristaltasun maila altuei esker.
Gainera, atal honetan sintetizatutako poliuretanoen propietate mekanikoak, aurretik
ikerketa taldean segmentu malgu amorfoekin sintetizatutako poliuretanoen propietate
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mekanikoekin alderatu dira (Corcuera et al., 2010; Rueda-Larraz et al., 2009),
segmentu malguek osatzen dituzten domeinu kristalino ordenatuek errefortzu osagarri
gisa jokatzen dutela baieztatuz.

3.9. Irudia. a) STPU CO1 seriearentzat, b) STPU CO2 seriearentzat eta c) STPU CO3 seriearentzat,
trakzio saiaketen bidez, lortutako tentsio-deformazio makurrak.
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Azkenik, Young-en moduluaren balioak eskala logaritmikoan irudikatu dira segmentu
zurrun edukiaren funtziopean, 3.10. Irudian ikus daitekeen moduan.

3.10. Irudia. Young-en moduluaren bilakaera segmentu zurrun edukiaren aurrean.

Bibliografian ikusi ahal izan denez (Wegner et al., 1987), kopolimero segmentatu baten
Young-en moduluak erlazio lineal bat erakusten du kopolimeroaren kristaltasunaren
frakzio bolumetrikoarekiko. Atal honetan sintetizatutako poliuretanoen Young-en
moduluak segmentu zurrun edukiaren aurrean irudikatu dira, izan ere, aurrez ikusi ahal
izan denez, segmentu zurrun edukia kristaltasun mailarekin hertsiki erlazionatuta
baitago. 3.10. Irudian ikus daitekeen moduan, atal honetan sintetizatutako poliuretano
segmentatuentzat bibliografian topatutako erlazio enpirikoa betetzen dela baieztatu
da, datu esperimentalak lerro zuzenen bidez doitu ahal izan direlako. Bestalde, STPU
CO1 serieko poliuretanoentzat, STPU CO2 eta STPU CO3 serieko poliuretanoekin
alderatuz, Young-en moduluan aldaketa nabarmenagoak gertatzen direla ikusi da. Izan
ere, STPU CO1 serieko poliuretanoen E balioak doitzean, malda handiena erakusten
duen lerroa lortzen baita. STPU CO1 serieko poliuretanoen fase malguaren kristaltasun
maila STPU CO2 eta STPU CO3 serieko poliuretanoentzat lortutakoarekin alderatuz
txikiagoa denez, segmentu zurrun edukiaren areagotzeak eragin nabarmenagoa izango
du amaierako propietate mekanikoetan.
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3.5 Ondorioak
Kastore landare-oliotik eratorritako eta masa molekular ezberdineko hiru poliester diol
erabili dira bi etapako polimerizazio metodoa jarraituz segmentu zurrun eduki
ezberdineko hiru poliuretano segmentatu serie sintetizatzeko (STPU CO1, STPU CO2
eta STPU CO3). Sintetizatutako poliuretanoen morfologia aztertzeaz gain, poliolaren
egitura kimikoak eta masa molekularrak, eta segmentu zurrun kantitateak propietate
fisiko-kimiko, termiko eta mekanikoetan duten eragina ere aztertu da.
Masa molekular baxuko segmentu malguekin sintetizatutako poliuretanoen kasuan,
fase zurrun eta malguen arteko nahasketa bat ikusi da, dagokion segmentu malgu
puruak baino beira trantsizio tenperatura altuagoak aurkezten baitituzte STPU CO1
serieko poliuretanoek. Bestalde, HS edukia areagotzean, sintetizatutako poliuretanoen
fase zurrunarentzat fusio tenperatura altuagoak lortu dira, tamaina handiagoko
segmentu zurrunen eraketa eta segmentu zurrunen arteko hidrogeno zubien
areagotzea direla eta, FTIR, DSC eta XRD tekniken bidez ikusi ahal izan denez.
Sintetizatutako

poliuretano

segmentatuen

egonkortasun

termo-mekanikoari

dagokionean, egonkortasun altuagoko poliuretanoak lortu dira segmentu zurrun eduki
altuekin. Gainera, segmentu zurrun edukia areagotzean eratutako domeinu zurrun
kristalinoek, errefortzu gisa jokatzen dute, materialari zurruntasuna emanez, eta
ondorioz, Young-en modulu balio altuagoko eta haustura unean deformazio balio
baxuagoko materialak lortuz. Bestalde, atal honetan poliuretanoen sintesirako SS
kristalinoak erabili direnez, segmentu malgu amorfoek eskaintzen duten malgutasunaz
gain, domeinu malgu ordenatuek errefortzu gisa jokatzen dute, domeinu zurrun
ordenatuen antzera, material zurrunagoen sintesia ahalbidetuz. AFM bidez lortutako
irudietan, atal honetan sintetizatutako STPUek faseetan banatutako mikroegitura
aurkezten dutela ikusi da, non esferuliten tamaina sintesirako erabilitako osagaien
arteko erlazio molarrarekin zuzenki erlazionatua dagoen. Ondorioz, atal honetan
sintetizatutako STPUen karakterizaziotik lortutako datuak kontuan hartuz, jatorri
berriztagarrietatik eratorritako osagaiak erabiliz propietate termiko eta mekaniko
lehiakorrak aurkezten dituzten poliuretanoak sintetiza daitezkeela frogatu da, ohiko
poliuretanoen ordez erabiltzeko hautagai egokiak direla baieztatuz.
60

4. ATALA
DIISOZIANATO ZIKLOALIFATIKOAN
OINARRITUTAKO POLIURETANO
SEGMENTATUEN SINTESIA

Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuen sintesia

4. Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako
segmentatuen sintesia

poliuretano

4.1 Helburua
Atal honen helburu nagusiena trans-trans isomero geometriko altuko 4,4'-diziklohexil
metano diisozianatoak lortzea izan da, horretarako kristalizazio zatikatua eta
birkristalizazio prozesuak konbinatuz. Behin trans-trans isomero geometriko altuko
H12MDIak lortu ondoren, poliuretano segmentatuak sintetizatu dira segmentu malgu
amorfo naiz kristalinoekin, trans-trans isomero geometriko edukiak eta poliolaren
egitura kimikoak poliuretanoen amierako propietateetan duten eragina aztertu asmoz.
Aurreko atalean erabili diren kastore landare-oliotik eratorritako polioletako bat erabili
da atal honetan poliol erdikristalino gisa, poli(butilen sebakato) diola (CO2), hain
zuzuen. Poliol amorfo gisa aldiz, poli(hexametilen pentametilen karbonato) diola
(PHMPMCD) erabili da, pentametileno eta hexametileno blokeez osatutako
kopolimeroa. Bi poliol huen egitura kimikoa eta propietate fisiko-kimikoak 2. atalean
azaldu dira, non bi poliolek (CO2 eta PHMPMC) egitura kimiko ezberdina baina antzeko
masa molekularra dutela ikusi den. Beraz, CO2 poliola erdikristalinoa den bitartean,
PHPMCD poliola guztiz amorfoa da. Kate luzatzaile moduan 1,3-propanodiola erabili da
(PD), arto-azukretik eratorritako masa molekular baxuko diola alegia.
Lehenik eta behin, trans-trans isomero geometriko eduki ezberdineko diisozianatoak
lortu dira, trans-trans isomero edukia

13

C NMR espektroskopia bidez determinatu

delarik. Ondoren, ikerketa zinetikoak burutu dira poliuretanoen sintesian erabiliko
diren baldintzak finkatzeko. Behin ikerketa zinetikoak burutu ondoren, bi etapako
polimerizazio prozesuaren bidez, eta trans-trans isomero geometriko eduki
ezberdineko diisozianatoak eta egitura kimiko ezberdineko poliolak erabiliz,
poliuretano segmentatuak sintetizatu dira, segmentu zurrun kantitatea konstante
mantendu delarik. Azkenik, sintetizatutako poliuretanoen morfologia eta propietate
fisiko-kimiko, termiko eta mekanikoak karakterizatu dira indar atomikozko
mikroskopia, Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria, ekorketa
diferentzialeko kalorimetria, analisi mekaniko-dinamikoa eta trakzio saiaketak erabiliz.
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4.2 H12MDIaren kristalizazio zatikatua eta karakterizazioa
2. Atalean azaldu den moduan, H12MDIa komertzialki eros daitekeen diisozianato
zikloalifatiko bat da. Giro tenperaturan likidoa da eta hiru isomero geometrikoren
nahasteaz osatua dago, trans-trans, zis-trans eta zis-zis isomeroak (Nigar et al., 1996;
Rosthauser et al., 1997; Seneker et al., 1992; Wong et al., 1984). Hiru isomero
geometriko hauen egitura kimikoak 4.1. Irudian aurkezten dira.

4.1. Irudia. 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoaren isomero geometriko ezberdinen egiturak.

Bibliografian ikusi ahal izan denez (Adhikari et al., 1999; Byrne et al., 1985; Nigar et al.,
1996; Seneker et al., 1992), trans-trans isomeroak propietate interesgarriak eskaintzen
ditu poliuretanoen sintesian segmentu zurrunaren osagai gisa erabiltzean. Hiru
isomero geometrikoen artean trans-trans isomeroan isozianato funtzio-taldeak plano
berean aurkitzen dira, HSen paketatzea eta ondorioz, domeinu zurrun ordenatuen
eraketa ahalbidetuz. Bestalde, trans-trans isomero geometriko eduki altuak dituen
H12MDIa lortzeko, teknika egokiena funditu edota disoluzio egoeratik kristalizazioak
burutzea dela ikusi da bibliografian (Rosthauser et al., 1997; Seneker et al., 1992). Hala
ere, lan gutxi topatu dira trans-trans isomero geometrikoarekin, normalean H12MDI
isomero nahaste komertziala erabiltzen da poliuretanoen sintesian. Gainera,
bibliografian aurkitu diren lan gutxi batzuetan (Rosthauser et al., 1997; Seneker et al.,
1992), gas kromatografia erabiltzen da kristalizazio zatikatu eta birkristalizazio bidez
lortutako H12MDIaren trans-trans isomero geometriko edukia determinatzeko. Lan
honetan aldiz, 13C NMRa erabili da trans-trans isomero edukia karakterizatzeko.
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Kristalizazio zatikatu eta ziklohexanoaren bidezko birkristalizazio prozesuei esker, hiru
H12MDI lagin lortu dira isomero geometriko nahaste ezberdinekin, eta

13

C NMR eta

DSC tekniken bidez karakterizatu dira (4.2. eta 4.3. Irudia). 4.2. Irudian, trans-trans
isomero geometriko eduki ezberdineko H12MDI laginentzat lortu diren

13

C NMR

espektroak aurkezten dira, seinale bakoitza dagokion karbonoarekin identifikatuz.

4.2. Irudia. Isomero nahaste ezberdinak dituzten 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoen
13
C NMR espektroak: a) % 98 t,t-H12MDI, b) % 80 t,t-H12MDI, eta c) % 45 t,t-H12MDI.
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4.2.a Irudian ikus daitekeen moduan, % 98ko trans-trans isomero geometriko edukia
duen H12MDIak (% 98 t,t-H12MDI), diisozianatoaren egitura kimikoko karbono mota
bakoitzeko piko bat aurkezten du, beste bi laginentzat ordea, karbono mota bakoitzeko
piko bat baino gehiago ikusten dira (4.2.b eta c Irudia), zis-trans eta zis-zis isomero
geometrikoei dagozkien seinaleak alegia. Azken bi lagin hauek % 80ko eta % 45eko
trans-trans isomero geometriko kantitatea duten H12MDIak dira, % 80 t,t-H12MDI eta %
45 t,t-H12MDI, hurrenez hurren. Isozianato funtzio-taldeko karboniloaren seinaleei (C6
bezala zehaztua 4.2. Irudian) dagozkien integralen datuak kontuan hartuta, isomero
geometriko nahaste ezberdinentzat trans-trans isomero edukia kalkulatu da (122,5
ppm-ko posizioan agertzen den pikoa trans-trans isomero geometrikoaren isozianato
taldeko karboniloari dagokio). Horrenbestez, % 98, 80 eta 45eko trans-trans isomero
geometriko edukia duten H12MDIak lortu dira.
Bestalde, aldez aurretik aipatu den moduan, trans-trans isomeroan isozianato funtziotaldeak plano berean aurkitzen direnez, egitura kristalinoak osatzeko gai den isomero
bakarra da (Nigar et al., 1996; Wong et al., 1984). Horregatik, kristalizazio zatikatua eta
birkristalizazioa konbinatuz lortutako hiru laginen ikerketa termikoa burutu da
ekorketa diferentzialeko kalorimetria bidez.

4.3. Irudia. Isomero nahaste ezberdinak dituzten 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoen
DSC termogramak.
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4.3. Irudian ikus daitekeen moduan, trans-trans isomero geometriko eduki altuko
diisozianatoek soilik (% 98 t,t-H12MDI eta % 80 t,t-H12MDI) aurkezten dituzte transtrans isomeroek osatutako egitura kristalinoei dagozkien fusio endotermak.

13
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eta DSC tekniken bidez beraz, trans-trans isomero geometriko eduki altuko 4,4'diziklohexil metano diisozianatoak lortu direla baiezta daiteke.

4.3 Ikerketa zinetikoa
Aurreko atalean ere ikusi ahal izan denez, polimerizazio erreakzioko lehen etapako
baldintzak finkatzeko Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria erabili
da, isozianato funtzio-taldeari (2270 cm-1) eta C-H loturari (2860 cm-1) dagozkien
pikoen intentsitateak neurtuz eta (1) ekuazioa erabiliz. Honela, piko hauen absortzioan
gertatzen diren aldaketak isozianato konbertsioarekin erlazionatu dira. 4.4. Irudian,
erlazio molarrean dauden CO2 eta % 45 t,t-H12MDI osagaien arteko erreakzioaren
ikerketa zinetikoarentzat, FTIR teknikaren bidez tenperatura ezberdinetan eta
katalizatzailearekin (eztainu konposatu bat, dibutil dilauratoa (DBTDL), erabili da
katalizatzaile moduan) eta katalizatzailerik gabe lortutako isozianato konbertsio
makurrak aurkezten dira, denboraren funtziopean.

4.4. Irudia. Erlazio molarrean dauden CO2 eta % 45 t,t-H12MDI osagaientzat FTIR teknikaren bidez
tenperatura ezberdinetan eta katalizatzailearekin eta katalizatzailerik gabe
lortutako isozianato konbertsio makurrak, denboraren funtziopean.
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Katalizatzailerik erabili gabe burututako ikerketetan (4.4. Irudiko makur beltz eta
gorria), tenperatura altuak erabili arren (110 °C), zentzuzko erreakzio denboretan
konbertsio balio baxuak lortzen direla ikusi da. Horregatik, erreakzio abiadura
azkartzeko asmoz, 50 μL DBTDL gehitu dira (Fernández et al., 2007; Hablot et al., 2008;
Semsarzadeh eta Navarchian, 2003). 90 °C-tan eta 50 μL DBTDL erabiliz, 0,95-eko
isozianato konbertsio balioak lortu dira bost ordu igaro ondoren (4.4. Irudiko makur
urdina). Ondorioz, polimerizazioko lehen etaparako aukeratutako baldintzak honakoak
dira: 5 ordu 90 °C-tan eta 50 μL DBTDL.
Azkenik, CO2 eta PHMPMCD poliolek antzeko egitura kimikoa dutela kontuan hartuz,
eta atal honetan sintetizatutako poliuretano segmentatuen amaierako propietateak
elkarren artean alderatu ahal izateko, polimerizazio baldintza berberak erabili dira
trans-trans isomero geometriko ezberdinekin eta poliol egitura ezberdinekin
sintetizatutako poliuretanoentzat. Sintetizatutako poliuretano guztien FTIR espektroak
burutu dira, kasu guztietan isozianato taldearen absortziko pikoa (2270 cm-1) zeharo
desagertu dela ziurtatuz.

4.4 Poliuretano segmentatuen sintesia
Aurreko atalean deskribatutako protokolo bera jarraituz, hau da, bi etapako
polimerizazio metodoa erabiliz, poliuretano segmentatu termoplastikoak sintetizatu
dira, kristaltasun maila ezberdineko segmentu malguak eta isomero geometriko
konposizio ezberdinak dituzten diisozianatoak erabiliz. Atal honetan, aurrekoan ez
bezala, katalizatzaile bat erabili da erreakzio abiadura azkartzeko, DBTDL hain zuzen.
Ikerketa zinetikoen bidez lortutako emaitzak kontuan hartuz, polimerizazioko lehen
etapa 90 °C-tan eta 5 orduz burutu da, 50 μL DBTDL erabiliz. Atal honetan,
poliuretanoen HS edukia konstante mantendu da (% 33 masa ehunekotan) osagaien
arteko erlazio molar finko bat erabiliz, 1:3:2 (poliola:H12MDI:PD).
Hortaz, atal honetan, bi poliuretano segmentatu serie sintetizatu dira, STPU1 eta
STPU2. STPU1 serieraren sintesirako, CO2 segmentu malgu erdikristalinoa eta transtrans isomero geometriko eduki ezberdineko diisozianatoak erabili dira. STPU1-45
laburdura erabiliz definitzen den poliuretano segmentatua, CO2 poliola, % 45 t,t68

Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuen sintesia
H12MDI eta PD osagaiak erabiliz sintetizatu da. STPU2 seriaren sintesirako aldiz,
segmentu malgu amorfo bat erabili da, PHMPMCDa, eta STPU1 seriearen kasuan
bezala, trans-trans isomero geometriko eduki ezberdineko poliuretanoak sintetizatu
dira. 4.1. Taulan, atal honetan sintetizatutako poliuretano segmentatuen formulazio
xehetasunak biltzen dira.

4.1. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen izendapena,
konposizio kimikoa, eta H12MDIaren trans-trans isomero geometriko edukia.

Poliuretanoa

Konposizio kimikoa

trans-trans isomero edukiaa)
(% masan)

STPU1-45
STPU1-80

45
CO2:H12MDI:PD

80

STPU1-98

98

STPU2-45

45

STPU2-80

PHMPMCD:H12MDI:PD

STPU2-98

80
98

a) 13

C NMR espektroskopia bidez determinatua.

4.5 Emaitzak eta eztabaida
4.5.1 Fourier-en transformatuaren espektroskopia infragorria
4.5. Irudian, amida-I eskualdeko (karbonilo funtzio-taldearen tentsioko bibrazio
eskualdea) espektro infragorriak aurkezten dira sintetizatutako bi poliuretano
serieentzat. 3. Atalean azaldu den moduan, espektroskopia infragorria poliuretanoen
fase banaketa aztertzeko erabiltzen den tekniketako bat da. Amida-I eskualdeko (16801730 cm-1) uretano taldeen karbonilo askeei eta hidrogeno zubi bidez elkartutako
karboniloei dagozkien pikoen intentsitateak aztertuz, fase banaketa mailaren
hurbilketa bat egin daiteke. Bibliografian ikusi ahal izan denez (Coleman et al., 1986;
Hood et al., 2010; Wang eta Wei, 2005; Yu et al., 1999), karbonilo askeak 1730 cm-1
uhin luzeran agertzen dira. Ordenamendu baxuko domeinuak edota domeinu
amorfoak osatuz hidrogeno zubien bidez elkarturik dauden karboniloak aldiz 1714 cm-1
uhin luzeran agertzen dira, eta azkenik, domeinu ordenatuak osatuz hidrogeno zubi
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bidez elkartuta dauden karboniloak 1685 cm-1 uhin luzeran agertzen dira. Hiru piko
hauen intentsitateak aztertuz, laginak aurkezten duen hidrogeno zubi maila eta mota
ondoriozta daiteke.

4.5. Irudia. Karbonilo funtzio-taldearen tentsioko bibrazio eskualdeko FTIR espektroak:
a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.

4.5. Irudian ikus daitekeen moduan, atal honetan sintetizatutako bi poliuretano
segmentatu serieentzat (STPU1 eta STPU2), trans-trans isomero geometriko edukia
areagotzean, domeinu ordenatuak osatuz hidrogeno zubi bidez elkartutako karboniloei
dagokien pikoaren intentsitatea (1685 cm-1) handitu egiten da. Izan ere, trans-trans
isomero geometrikoan isozianato funtzio-taldeak plano berean egoteak segmentu
zurrunen arteko hidrogeno zubiak osatzea ahalbidetzen baitu, domeinu zurrun
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ordenatuak eratuz. Ondorioz, trans-trans isomero geometriko eduki altuko
poliuretanoek faseetan banatutako mikroegitura aurkezteko joera dute.
4.5.2 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
DSC saiaketen bidez, atal honetan sintetizatutako poliuretanoen trantsizio termikoen
inguruko informazioa lor daiteke. 4.6. Irudian, lehenengo berotze ekorketan lortutako
termogramak aurkezten dira, bai STPU1 (4.6.a Irudia) bai STPU2 (4.6.b Irudia)
serieentzat. STPU2 serieko poliuretanoen kasuan, tenperatura baxuetan, fase
malguaren beira trantsizio tenperatura ikus daiteke (TgSS). Trans-trans isomero
geometriko edukia handitzen den neurrian, TgSS balio baxuagoetara desplazatzen da,
fase malgu puruaren beira trantsizio tenperaturara gehiago hurbilduz (2.1. Taula). TgSS
balioen desplazamendu honek trans-trans isomero geometriko edukia areagotzean
fase malguaren purutasuna handiagoa dela adierazten du (Fernández d'Arlas et al.,
2008; Rueda-Larraz et al., 2009). Izan ere, trans-trans isomero eduki altuko
diisozianatoekin sintetizatutako poliuretanoen kasuan, HSen paketatzea errazago
ematen baita, fase banaketa erraztuko duten domeinu zurrun ordenatuen eraketa
ahalbidetuz (Rosthauser et al., 1997; Wong et al., 1984), FTIR teknikaren bidez ere ikusi
den moduan. STPU1 serieko poliuretanoen kasuan, aztertutako tenperatura tartean, ez
da fase malguari dagokion beira trantsizio tenperaturarik ikusi.
Bestalde, 4.6.a Irudian ikus daitekeen moduan, 50 °C inguruan, STPU1 serieko
poliuretanoentzat, fase malguaren fusio tenperaturari (TmSS) dagokion endoterma ikus
daiteke. STPU2 serieko poliuretanoek ez dute inongo endotermarik aurkezten
tenperatura tarte horretan, izan ere, serie honetako poliuretanoak sintetizatzeko
erabilitako poliola, PHMPMCDa, guztiz amorfoa baita. Trans-trans isomero geometriko
edukia areagotzean, STPU1 seriarentzat 50 °C inguruan agertzen den endotermaren
entalpia txikitu egiten da, eta beste endoterma bat agertzen da tenperatura
baxuagoetan, domeinu zurrun ordenatuek domeinu malgu ordenatuen eraketa
oztopatzen baitute.
Tenperatura altuetan, % 80 eta % 98 t,t-H12MDI diisozianatoekin sintetizatutako
poliuretanoek, bai STPU1 bai STPU2 serieetan, HSak osatzen dituen egitura kristalino
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ezberdinekin, domeinu tamaina ezberdinekin edota antolaketa eta berrantolaketa
maila ezberdinekin erlazionatutako endotermak aurkezten dituzte (Koberstein eta
Russell, 1986; Saiani et al., 2001, 2004, 2007). Trans-trans isomero geometriko edukia
areagotzean, endoterma hauek tenperatura altuagoetara desplazatzen dira, HSen
paketatze altuagoa dela eta domeinu zurrun odenatuagoak osatzen baitira. STPU1-45
eta STPU2-45 laginek ez dute endoterma nabarmenik aurkezten tenperatura altuetan,
kasu hauetan diisozianatoa hiru isomero geometrikoen nahastez osatua baitago eta
trans-trans isomeroaren edukia ez da nahikoa domeinu ordenatuak osatzeko.

4.6. Irudia. Sintetizatutako poliuretanoen DSC termogramak lehen berotze ekorketarako:
a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.
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4.7. Irudian, hozte ekorketan lortutako termogramak aurkezten dira STPU1 eta STPU2
serieentzat. Trans-trans isomero geometriko eduki altuko laginek fase zurrunaren
kristalizazioarekin erlazionatutako exotermak aurkezten dituzte 90 °C inguruan, STPU180 eta STPU2-80 laginentzat, eta 150 °C inguruan, STPU1-98 eta STPU2-98 laginentzat.
Izan ere, trans-trans isomero edukia areagotzean, HSen paketatzea errazagoa baita,
entalpia eta tenperatura altuagoko domeinu zurrun kristalinoak osatuz.

4.7. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen termogramak hozte ekorketarako:
a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.

Domeinu zurrun ordenatuen eraketak fase banaketa maila altuagoko mikroegiturak
osatzea ahalbidetzen du. Horregatik, STPU1-80 eta STPU1-98 laginek, STPU1-45 laginak
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baino fase banaketa maila altuagoa aurkezten dutenez, SSa domeinu malgu
ordenatuak osatzeko gai da, 4.7. Irudian STPU1-80 eta STPU1-98 laginentzat -15 °C
inguruan ikus daitezkeen kristalizazio exotermen bidez baieztatu daitekeenez. STPU145 laginak aldiz, ez du inolako kristalizazio exotermarik aurkezten, baldintza horietan,
faseen arteko nahastea dela eta, segmentu zurrun eta malgua ez baitira gai domeinu
ordenatuak eratzeko (hozte ekorketan 10 °C min-1-eko hozte-abiadura erabili da).
4.5.3 Analisi mekaniko-dinamikoa
Analisi

mekaniko-dinamikoa,

poliuretanoen

mikroegituran

eta

propietate

mekanikoetan tenperaturak duen eragina aztertzeko erabili da. STPU2 serieko
poliuretanoen kasuan, tenperatura baxuetan, E' balio altuagoak lortzen dira transtrans isomero geometriko edukia areagotzen den neurrian (4.8.b Irudia) (1930 MPa
STPU2-45 laginarentzat eta 2120 MPa STPU2-98 laginarentzat). STPU1 serieko
poliuretanoentzat ordea, kontrako efektua ikusten da (4.8.a Irudia), trans-trans
isomero geometriko edukia areagotzean E' balioak baxuagoak dira (2430 MPa STPU145 laginarentzat eta 1955 MPa STPU1-98 laginarentzat). Efektu kontrajarri hau
segmentu malguaren kristaltasun mailarekin dago erlazionatua. Alde batetik,
PHMPMCD poliola guztiz amorfoa da, eta ondorioz, trans-trans isomero edukia
areagotzean, domeinu zurrun ordenatuagoak eratzen dira, materialari zurruntasuna
emanez eta E' balio altuagoak lortuz. Bestetik, CO2 poliola erdikristalinoa denez,
domeinu malgu ordenatuak emateko gai da, baina trans-trans isomero edukia
areagotzean, domeinu zurrun ordenatuen eraketak domeinu malguen eraketa
oztopatzen dute, DSC bidez ere ikusi den moduan, E' balio baxuagoak lortuz.
Tenperatura altuagoetan, E' balioen jaitsierarekin batera, tan δ galera-faktoreak
maximo bat aurkezten du, fase malguaren beira trantsizio tenperaturarekin
erlazionatua dagoena (TgSS). Bi poliuretano serieen kasuan, trans-trans isomero edukia
areagotzearekin batera, TgSS balio baxuagoak lortzen direla ikus daiteke (4.8. Irudia),
fase banaketa handiagoaren ondorioz. Gainera, STPU1 serieko poliuretanoek tan δ
trantsizio zabalago eta ahulago bat aurkezten dute, domeinu zurrun eta malgu
ordenatuek segmentu amorfoen mugikortasuna oztopatzen baitute (Korley et al.,
2006). TgSS gainetik eta pilaketa moduluan ikusten den plateau kautxiarra baino lehen,
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STPU1 serieko poliuretanoentzat E' balioen jaitsiera nabarmen bat ikus daiteke, fase
malguaren fusio tenperaturarekin erlazionatua dagoena (TmSS). Espero moduan,
trantsizio hau gero eta ahulagoa egiten da eta tenperatura baxuagoetan agertzen da
trans-trans isomero edukia areagotzean, DSC teknikaren bidez ere ikusi den moduan,
domeinu zurrun ordenatuek domeinu malgu ordenatuen eraketa oztopatzen baitute.

4.8. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen pilaketa moduluaren (E') eta tan δ galerafaktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean, a) STPU1 seriearentzat, eta b) STPU2 seriearentzat.

Trans-trans isomero eduki altuko poliuretanoen kasuan, HSen paketatzea erraxago
gertatzen denez, domeinu ordenatuagoak osatzen dira, eta ondorioz, plateau
kautxiarrean E' balio altuagoak lortu dira % 80 eta % 98 t,t-H12MDI diisozianatoekin
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sintetizatutako poliuretanoentzat (Oprea, 2011). Bestalde, domeinu zurrun ordenatuek
materialaren egonkortasun termikoaren areagotze bat dakarte, fase zurrun
ordenatuen fusio tenperaturarekin (TmHS) erlazionaturik dagoen E' balioen erorketa
atzeratuz (Rosthauser et al., 1997). STPU1-45 eta STPU2-45 laginen kasuan, domeinu
zurrun ordenatuen gabezia dela eta, E' balioen erorketa nabarmena tenperatura
baxuagoetan aurkezten da.
4.5.4 Indar atomikozko mikroskopia
Atal honetan sintetizatutako STPUen zehar-ebakien AFM irudiak beste karakterizazio
tekniken bidez ikusitako fase banaketa baieztatzeko erabili dira (4.9 eta 4.10. Irudia).

4.9. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM altuera (ezkerreko irudia)
eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia), a) STPU1-45 laginarentzat,
b) STPU1-80 laginarentzat, eta c) STPU1-98 laginarentzat.
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AFM irudiak tapping edo aldizkako kontaktu moduan lan eginez lortu dira, aldi berean
fase eta altuera irudiak lortuz (5x5 μm2). Laginak krio-ultramikrotomia bidez prestatu
dira, aldez aurretik 2. atalean azaldu den moduan. 4.9. eta 4.10 Irudietan STPU1 eta
STPU2 serieei dagozkien altuera eta hiru dimentsioko irudiak aurkezten dira, non
altuera irudietako zonalde argiak domeinu kristalinoei dagozkien.

4.10. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM altuera (ezkerreko irudia)
eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia), a) STPU2-45 laginarentzat,
b) STPU2-80 laginarentzat, eta c) STPU2-98 laginarentzat.

4.9. eta 4.10. Irudietan ikus daitekeen moduan, trans-trans isomero geometriko
edukiaren areagotzeak fase banaketa handiagoko mikroegitura osatzea ahalbidetzen
du, segmentu zurrunen arteko hidrogeno zubi bidezko paketatzeak domeinu zurrun
ordenatuen eraketa errazten baitu, FTIR, DSC eta DMA tekniken bidez ere ikusi denez.
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Alde batetik, STPU2 serieko poliuretanoentzat (4.10. Irudia), STPU2-45 laginak
morfologia guztiz amorfo bat aurkezten du, segmentu zurruna eta segmentu malgua ez
baitira gai domeinu ordenatuak osatzeko (4.10.a Irudia). Trans-trans isomero edukia
areagotzearekin ordea, domeinu zurrun ordenatuekin erlazionatutako fase kristalinoak
ikus daitezke (4.10.b eta c Irudia). Bestetik, STPU1 serieko poliuretanoentzat (4.9.
Irudia), STPU1-45 laginak domeinu malgu ordenatuz osatutako morfologia aurkezten
du, segmentu malgua domeinu ordenatuak eratzeko gai baita (4.9.a Irudia). Transtrans isomero edukia areagotzean, domeinu zurrun ordenatuak eratzen dira. Nahiz eta
STPU1-80 eta STPU1-98 laginentzat fase malguaren kristaltasuna nabarmen jaitsi,
segmentu malgua oraindik domeinu ordenatuak eratzeko gai da. Horregatik, 4.9.b eta
c Irudietan ikusten diren zonalde argiak, domeinu zurrun eta malgu ordenatuei
dagozkie.
4.5.5 Propietate mekanikoak
Trakzio saiaketen bidez lortutako propietate mekanikoen balioak 4.2. Taulan biltzen
dira, eta 4.11. Irudian lortutako tentsio-deformazio makurrak aurkezten dira.

4.2. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen propietate mekanikoak.

Poliuretanoa

σmax (MPa)

εb (%)

E (MPa)

STPU1-45

38,4 ± 1,8

590 ± 12

286,8 ± 17,7

STPU1-80

14,6 ± 1,1

425 ± 22

197,0 ± 5,9

STPU1-98

26,6 ± 1,3

635 ± 25

64,9 ± 3,3

STPU2-45

4,7 ± 0,8

455 ± 22

5,1 ± 0,2

STPU2-80

14,4 ± 2,6

260 ± 24

46,8 ± 1,5

STPU2-98

25,3 ± 1,5

510 ± 28

75,0 ± 1,3

STPU2 serieko poliuretanoentzat, Young-en moduluan eta gehienezko deformazioan
ematen den trakzio erresistentzian, igoera nabarmen bat ikusi daiteke trans-trans
isomero geometriko edukia areagotzean, eratzen diren domeinu zurrun ordenatuek
(FTIR, DSC, DMA eta AFM tekniken bidez baieztatuta geratu da domeinu zurrun
ordenatuen eraketa) materialari zurruntasuna ematen baitiote (Rosthauser et al.,
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1997; Seneker et al., 1992; Wong et al., 1984). Bestalde, STPU1 serieko poliuretanoen
kasuan, Young-en modulu baxuagoak lortu dira trans-trans isomero eduki altuko
poliuretanoentzat. Izan ere, segmentu malgua erdikristalinoa izan arren, aldez aurretik
DSC eta DMA tekniken bidez ikusi ahal izan denez, domeinu zurrun ordenatuek
domeinu malgu ordenatuen eraketa oztopatzen baitute.

4.11. Irudia. a) STPU1 seriearentzat, eta b) STPU2 seriearentzat, trakzio saiaketen bidez lortutako
tentsio-deformazio makurrak.

STPU1-45 laginak trakzio erresistentzia altuak aurkezten ditu, deformazioaren
norabidean segmentu malguak orientatzeko eta kristalizatzeko gai direlako, materialari
zurruntasuna emanez. STPU1-80 eta STPU1-98 laginen kasuan aldiz, domeinu zurrun
ordenatuek segmentu malguen mugimendua oztopatzen dute, trakzio erresistentzia
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baxuagoak aurkeztuz (4.11.a Irudia eta 4.2. Taula). Haustura uneko deformazioari
dagokionean, STPU1-98 eta STPU2-98 laginentzat, εb balio altuak lortzen dira (4.11.
Irudia eta 4.2. Taula), poliuretano hauek fase banaketa maila handi bat aurkezten
baitute. Faseen artean nahaste gehiago dagoenean, STPU1-80 eta STPU2-80 laginen
kasuan esaterako, segmentu malgu eta zurrunen arteko elkarrekintza gehiago daude,
segmentu malguen mugikortasuna oztopatuz, eta ondorioz, haustura uneko
deformazio balio baxuak aurkeztuz (Bagdi et al., 2011; Wong et al., 1984; Zheng et al.,
2006).
Azkenik, STPU1 serieko poliuretanoentzat lortutako propietate mekanikoak 3. atalean
sintetizatutako STPU CO2-32 laginarentzat lortutako datuekin alderatuz gero (bi
kasuetan poliuretanoak CO2 poliolarekin sintetizatu dira eta antzeko segmentu zurrun
edukiarekin), STPU1-45 eta STPU1-80 laginek Young-en modulu altuagoak aurkezten
dituztela ikusi da (287 eta 197 MPa, hurrenez hurren), STPUCO2-32 laginarentzat
lortutako balioekin alderatuz (129 MPa). STPU1-45 eta STPU1-80 laginen kasuan
segmentu malguaren kristaltasun maila altua dela eta, Young-en modulu altuak
aurkezten dituzten materialak lortu dira. Trans-trans isomero edukia areagotzean
ordea, STPU1-98, fase malguaren kristaltasuna nabarmen jaisten da, eta STPU CO2-32
laginak STPU1-98 laginak baino segmentu zurrun ordenatuagoak aurkezten dituenez
(HDI-PD segmentu zurrunak H12MDI-PD segmentu zurrunak baino kristaltasun maila
altuagoa du), Young-en modulu balio altuagoak lortzen dira STPU CO2-32 laginarentzat
(129 MPa-eko modulua STPU CO2-32 laginarentzat eta 65 MPa-eko modulua STPU1-98
laginarentzat).

4.6 Ondorioak
Trans-trans

isomero

geometriko

eduki

ezberdineko

4,4'-diziklohexil

metano

diisozianatoak lortu dira kristalizazio zatikatua eta birkristaltze prozesuak konbinatuz,
trans-trans isomero edukia 13C NMR teknikaren bidez neurtuz, eta isomero ezberdinen
kristalizatzeko ahalmena DSC teknikaren bidez aztertuz. Ondoren, poliuretano
segmentatu termoplastikoak sintetizatu dira kristaltasun maila ezberdineko poliolak
eta trans-trans isomero geometriko eduki ezberdineko diisozianatoak erabiliz.
Lortutako poliuretanoen morfologia eta propietate fisiko-kimikoak, termikoak eta
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Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuen sintesia
mekanikoak teknika ezberdinak erabiliz aztertu dira, trans-trans isomero edukiarekiko
eta poliolaren kristaltasun mailarekiko menpekotasun nabarmena ikusiz. Trans-trans
isomero edukia areagotzean fase banaketa maila handiagoko poliuretanoak lortzen
dira, FTIR, DSC, DMA eta AFM tekniken bidez ikusi ahal izan denez, amaierako
propietateetan nabarmenki eraginez.
Alde batetik, PHMPMCD poliol amorfoa erabiliz sintetizatutako poliuretanoek (STPU2
seriea), propietate mekanikoetan eta egonkortasun termikoan hobekuntza nabarmena
aurkezten dute trans-trans isomero edukia areagotzean, domeinu zurrun ordenatuen
eraketa dela eta, FTIR eta DSC tekniken bidez ikusi ahal izan denez. Bestetik, CO2 poliol
erdikristalinoa erabiliz sintetizatu diren poliuretanoen kasuan (STPU1 seriea), transtrans isomeroaren areagotzearekin batera osatutako domeinu zurrun ordenatuek
domeinu malgu ordenatuen eraketa oztopatzen dutela ikusi da, Young-en modulu
baxuagoak lortuz trans-trans isomero eduki altuko poliuretanoentzat. Hala ere,
eratutako domeinu zurrun ordenatuei esker, egonkortasun termo-mekanikoa
nabarmen handitzen dela ikusi da trans-trans isomero edukia areagotzean.
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5.1 Helburua
Atal honen helburu nagusiena zelulosa (CNC) eta kitina (CHNC) nanokristalak hidrolisi
azido bidez isolatzea eta karakterizatzea izan da, ondorengo ataletan jatorri
berriztagarrietatik eratorritako nanoerrefortzu gisa poliuretano bionanokonpositeen
sintesian erabiltzeko. Zelulosa mikrokristalinoa (MCC) eta α-kitina hautsa erabili dira
nanoerrefortzu berriztagarri gisa, 2. atalean azaldu den moduan. Azido sulfurikoa
(H2SO4) eta azido klorhidrikoa (HCl) erabili dira MCC eta α-kitina hautsaren
hidrolisirako, hurrenez hurren. Isolatutako nanokristalen morfologia eta dimentsioak
AFM bidez karakterizatu dira, 2. atalean azaldu diren zehaztapenak jarraituz. Bestalde,
zelulosa nanokristalen gainazalean kokatutako sulfato taldeen kontzentrazioa eta
kitina nanokristalen azetilazio maila ere karakterizatu dira. Azkenik, X izpien difrakzio
teknikaren bidez, isolatutako nanokristalen kristaltasun mailak kalkulatu dira.

5.2 Nanokristalen isolamendua
Zelulosa eta kitina nanokristalak, MCC eta α-kitina hautsaren hidrolisi azidotik lortu
dira, hurrenez hurren, zonalde amorfoak hidrolizatuz eta zonalde kristalinoak osorik
utziz (5.1. Irudia).

5.1. Irudia. Nanokristalak isolatzeko erabili den hidrolisi azidoren eskema.
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Zelulosa mikrokristalinoaren hidrolisirako, % 64ko pisuzko kontzentrazioa duen azido
sulfurikoa erabili da 45 °C-tan eta 30 minutuz etengabe irabiatuz, H2SO4 eta MCCaren
arteko erlazioa 9 mL g-1-ekoa delarik (Bondenson et al., 2006; Dong et al., 1998; Habibi
et al., 2010). Bestalde, α-kitina hautsaren kasuan, 3 M-eko kontzentrazioa duen azido
klorhidrikoa erabili da 100 °C-tan eta 90 minutuz etengabe irabiatuz. Kasu honetan,
erabilitako HCl eta α-kitina hautsaren arteko erlazioa 30 mL g-1-ekoa izan da (Goodrich
eta Winter, 2007). Bi kasuetan, hidrolisi azido bidez lortutako suspentsioak 10 aldiz
diluitu dira ur distilatua erabiliz eta ondoren, zentrifugazio jarraien bitartez garbitu
dira. Zentrifugazio bakoitzean geratzen den dispertsio uherra ur distilatuaz, eduki
bereran, ordezkatu da, disoluzio garden bat lortu arte. Ondoren, geratu daitezkeen
azido molekula askeak eliminatzeko, lortutako suspentsioak dialisi mintzak (Spectra
Por® 6 MWCO 8000) eta ur distilatua erabiliz dializatu dira, ura 12 orduro aldatuz.
Oraindik gera daitezkeen nanokristal agregatuak apurtzeko, suspentsioak ultrasoinu
bidez tratatu dira % 20ko anplitudean 10 minutuz (Vibracell 75043, Bioblock Scientific
etxekoa). Azkenik, lortutako suspentsioak 0,05 mg L-1-eko kontzentrazioan liofilizatu
dira eta erabili aurretik lehorrean gorde dira.

5.3 Emaitzak eta eztabaida
5.3.1 Indar atomikozko mikroskopia
Zelulosa eta kitina nanokristalen egitura eta tamaina banaketa AFM teknikaren bidez
aztertu dira (5.2. eta 5.3. Irudiak), nanokristalen suspentsio diluitutik tanta bat mika
substratuaren gainean spin-coating teknikaren bidez ezarriz, 2. atalean azaldu den
moduan. Nanokristalen luzera AFM altuera irudietatik determinatu da, nanokristalen
populazio osotik 100 neurketa kontuan hartuz. Nanokristalen diametroa aldiz AFM
altuera profilen bidez neurtu da (5.2.c eta 5.3.c Irudiak), Nanoscope V analisi
softwarea erabiliz eta nanokristalek itxura zilindrikoa dutela kontsideratuz,
mikroskopioaren puntaren erradioak nanokristalen diametroen kalkuluan izan
dezakeen efektua ezabatu asmoz (Kvien et al., 2005). AFM irudiek (5.2. eta 5.3.
Irudiak), hidrolisi azido bidez nanometro eskalako eta zilindro erako kristalak lortu
direla baieztatzen dute. Honela, 8,3 ± 0,9 nm-ko diametroa eta 152 ± 21 nm-ko luzera
aurkezten duten CNCak lortu dira, eta 11,1 ± 1.4 nm-ko diametroa eta 176 ± 34 nm-ko
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luzera aurkezten duten CHNCak. Datu hauek iturri berdintsuetatik eta hidrolisi
protokolo antzekoak erabiliz bibliografian aurkitu diren nanokristalen dimentsioekin
bat datoz (Dong et al., 1998; Goodrich eta Winter, 2007), 18,3 ± 2,7 eta 15,8 ± 4,1
itxura-erlazioa duten zelulosa eta kitina nanokristalak lortu direlarik, hurrenez hurren.
Beraz, tamaina berdintsuko nanokristalak lortu dira iturri eta hidrolisi protokolo
ezberdinak erabiliz, nahiz eta CHNCak apur bat zabalagoak eta luzeagoak izan.

5.2. Irudia. Zelulosa nanokristalen AFM a) altuera eta b) fase irudiak, eta c) altuera irudiko lerro gorriari
dagokion altuera profila.

5.3. Irudia. Kitina nanokristalen AFM a) altuera eta b) fase irudiak, eta c) altuera irudiko lerro gorriari
dagokion altuera profila.

5.3.2 Balorazio konduktimetrikoa eta oinarrizko analisia
Zelulosa nanokristalak isolatzeko erabilitako hidrolisi protokoloan azido sulfurikoa
erabiltzen denez, CNCen gainazalean sufato taldeak ezartzen dira ester loturen bidez,
nanokristalen artean aldarapen indarrak sortuz. Ondorioz, N,N-dimetilformamida
(DMF) eta tetrahidrofuranoa (THF) bezalako disolbatzaile polarretan dispertsio ona
erakusten dute zelulosa nanokristalek (Dong et al., 1998; Way et al., 2012),
bionanokonpositeak prestatzerako garaian garrantzitsua izango delarik. Sulfato taldeen
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kontzentrazioa zelulosa nanokristalen balorazio konduktimetriko bidez burutu da.
Liofilizatutako nanokristalak (50 mg) 10 minutuko sonikazioa erabiliz 25 mL ur eta 10
mL HCl-tan (10 mM-eko kontzentrazioan) dispertsatu dira eta ondoren, 10 mM-eko
kontzentrazioa duen NaOH disoluzioa erabiliz baloratu dira, balorazioan zehar
konduktibitatea neurtuz (Dong et al., 1998; Espinosa et al., 2013). Horrenbestez,
nanokristalak eta txuria baloratzeko erabilitako NaOH bolumena neurtuz eta (6)
ekuazioa aplikatuz, sufre eduki moduan definitzen den nanokristalen karga-dentsitatea
kalkulatu da,
S (%) 

32  M  V



 100

(6)

non M NaOH disoluzioaren kontzentrazioa den, V nanokristalak baloratzeko erabilitako
NaOH bolumena den (txuria baloratzeko erabili den NaOH bolumena kenduta) eta ω
balorazioan erabilitako zelulosa nanokristal edukia den, masan. 5.4. Irudian zelulosa
nanokristalen balorazio konduktimetrikoarentzat lortutako makurra aurkezten da.

5.4. Irudia. Zelulosa nanokristalen balorazio konduktimetriko bidez lortutako makurra.

Nanokristalen sulfato taldeak baloratzeko erabilitako NaOH bolumena, balorazio
konduktimetrikoaren bidez lortutako makurra hiru lerro ezberdinetara doituz kalkulatu
da, non lehen lerroa HCl-aren balorazioari dagokiona den, bigarren lerroa
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nanokristalen balorazioari dagokion lerroa den, eta azkenik, hirugarren lerroa, soberan
dauden NaOHei dagokiena den. Nanokristalak baloratzeko erabilitako NaOH
bolumena, zelulosa nanokristalen balorazioari dagokion lerroak beste bi lerroekin
ebakitzen duen puntuen arteko bolumenaren bidez kalkulatu da. Beraz, CNCen
balorazioan erabilitako bolumena kontuan hartuz eta (6) ekuazioa erabiliz, % 0,52ko
sufre edukia lortu da (S (%)), bibliografian iturri berdintsuetatik eta antzeko hidrolisi
protokoloak erabiliz lortutako datuekin bat eginez (Dong et al., 1998). Gainera,
balorazio konduktimetriko bidez lortutako sufre eduki balioa baieztatzeko, zelulosa
nanokristalen oinarrizko analisia burutu da, % 0,58ko sufre edukia lortuz, balorazio
bidez lortutako balioaren antzekoa. Horrenbestez, zelulosa mikrokristalinoaren
hidrolisi azido bidez gainazalean sulfato talde kantitate txikia duten zelulosa
nanokristalak lortu dira.
Lehen atalean azaldu den moduan, zelulosa eta kitina nanokristalen egitura kimikoei
dagokienez, ezberdintasun nagusiena CHNCen azetilo taldeetan dago, CNCen egitura
kimikoan hidroxilo funtzio-taldeak bakarrik ikus baitaitezke. Kitinaren desazetilazioak
kitosanoa sortzen du, antzeko egitura kimikoa duen konposatua, baina ezaugarri oso
ezberdinekin. Horregatik, garrantzitsua da kitina nanokristalen azetilazio maila
neurtzea, nanokristalen propietateak azetilazio mailaren arabera alda baitaitezke.
Azetilazio maila neurtzeko, oinarrizko analisia erabili da, guztiz azetilatua dagoen
konposatuak eman beharko lukeen nitrogeno edukia kontuan hartuz (N = % 6,9) eta
kitina nanokristalentzat esperimentalki oinarrizko analisiaren bidez lortutako balioekin
alderatuz. Atal honetan isolatutako kitina nanokristalentzat, % 6,42ko nitrogeno edukia
lortu da oinarrizko analisiaren bidez, datu hau % 93ko azetilazio mailari dagokiolarik
(Liu et al., 2012). Oinarrizko analisiaren bidez lortutako azetilazio maila,
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teknikaren bidez baieztatu da, Duarte et al.-ek erabilitako metodoaren bidez (Duarte et
al., 2001), % 92ko azetilazio maila lortuz.
5.3.2 X izpien difrakzioa
Azkenik, hidrolisi azido bidez isolatutako zelulosa (5.5. Irudia) eta kitina (5.6. Irudia)
nanokristalen egitura kristalinoa aztertzeko, X izpien difrakzioa erabili da, iturri
antzekoak eta hidrolisi protokolo antzekoak erabiliz bibliografian ikusi diren
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nanokristalen difraktogramekin konparatuz. Alde batetik, 5.5. Irudian, CNCentzat
lortutako difraktograma aurkezten da, zelulosa I egiturari dagokion difraktograma hain
zuzen. 15,2°, 16,7° eta 22,6°-tan, (101), (101) eta (002) plano kristalografikoei
dagozkien intentsitate altuko pikoak ikus daitezke, 34,6°-tan intentsitate baxuko pikoa
ikusten den bitartean, (040) plano kristalografikoarekin erlazionatua (Lin et al., 2011;
Siqueira et al., 2013).

5.5. Irudia. Zelulosa mikrokristalinoaren hidrolisi azido bidez lortutako
zelulosa nanokristalen X izpien difraktograma.

Bestetik, 5.6. Irudian, kitina nanokristalentzat lortutako difraktograma aurkezten da,
9,7°, 19,5°, 20,6° eta 23,7°-tan intentsitate altuko pikoak ikus daitezkeelarik. Piko
hauek, bibliografian baieztatu ahal izan denez, (020), (110), (120) eta (130) plano
kristalografikoei dagozkie (Ifuku et al., 2009; Lin et al., 2011).
Zelulosa eta kitina nanokristalentzat, kristaltasun maila (CrI), metodo enpiriko bat
erabiliz kalkulatu da (Fan et al., 2008; Kargarzadeh et al., 2012; Segal et al., 1959),
jarraian azaltzen diren (7) (CNCentzat) eta (8) (CHNCentzat) ekuazioak erabiliz:

CrI 

I 002  I am
I 002

90

 100

(7)
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CrI 

I 110  I am

 100

(8)

I 110

non I002 eta I110 (002) eta (110) plano kristaografikoei dagozkien pikoen intentsitateak
diren, 22,6° eta 19,5°-tan agertzen direnak, CNC eta CHNCentzat, hurrenez hurren, eta
Iam

laginaren

zati

amorfoak

sakabanatutako

intentsitatea

den,

zelulosa

nanokristalentzat 18°-tan neurtua eta kitina nanokristalentzat 16°-tan. Horrenbestez,
(7) eta (8) ekuazioak aplikatuz, % 84ko eta % 86ko kristaltasun mailak lortu dira
zelulosa eta kitina nanokristalentzat, hurrenez hurren.

5.6. Irudia. α-Kitina hautsaren hidrolisi azido bidez lortutako kitina nanokristalen X izpien difraktograma.

5.4 Ondorioak
Zelulosa mikrokristalino eta α-kitina hautsaren hidrolisi azido bidez zelulosa eta kitina
nanokristalak isolatu dira, hurrenez hurren. Zelulosa nanokristalentzat 8,3 ± 0,9 nm-ko
diametroa eta 152 ± 21 nm-ko luzera duten nanokristalak lortu dira, eta kitina
nanokristalentzat 11,1 ± 1,4 nm-ko diametroa eta 176 ± 34 nm-ko luzera duten
nanokristalak lortu dira. Zelulosa nanokristalen gainazaleko sulfato taldeen
kontzentrazioa oinarrizko analisi eta balorazio konduktimetrikoen bidez determinatu
da, % 0,5 inguruko balioak lortuz (% sufre edukia). Bestalde, kitina nanokristalen
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azetilazio maila, oinarrizko analisiaren eta 13C NMR teknikaren bidez determinatu da, %
90 inguruko azetilazio maila lortuz. Azkenik, X izpien difrakzio bidez lortutako emaitzei
dagokienez, hidrolisi protokolo eta nanokristal iturri ezberdinak erabiliz kristaltasun
maila antzekoa duten nanokristalak lortu direla ikusi da. Ondorioz, atal honetan
zelulosa

eta

kitina

nanokristalak

isolatzea

lortu

da,

ondorengo

ataletan

bionanokonpositeen sintesian errefortzu berriztagarri moduan erabili ahal izateko.
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6. Poliuretano bionanokonpositeen prestaketa solvent casting
teknikaren bidez
6.1 Helburua
Atal honen helburu nagusiena, solvent casting teknika erabiliz zelulosa nanokristal
eduki

ezberdinak

dituzten

poliuretano

bionanokonpositeen

prestaketa

da.

Horretarako, 3. eta 4. atalean sintetizatutako poliuretano puruak eta 5. atalean
isolatutako zelulosa nanokristalak erabili dira. Alde batetik, segmentu zurrun eduki
altuko (% 46 masan) eta baxuko (% 17 masan) poliuretanoak erabili dira
bionanokonpositeak prestatzeko, egitura/propietate erlazioan nanokristal eduki
ezberdinek eta segmentu malgu/zurrun erlazio ezberdinek duten eragina aztertu
asmoz. Beraz, 3. atalean jatorri berriztagarrietatik eratorritako karbono eduki altuekin
sintetizatutako bi poliuretano segmentatu erabili dira, STPU CO2-17 eta STPU CO2-46,
hemendik aurrera STPU17 eta STPU46 bezala laburtuak, hurrenez hurren. Bestetik,
zelulosa nanokristal eduki ezberdinak eta trans-trans isomero geometriko eduki
ezberdinekin sintetizatutako poliuretanoak erabiliz (poliuretano hauek 4. atalean
sintetizatu diren STPU1-45, STPU1-80 eta STPU1-98-a dira, hemendik aurrera STPU45,
STPU80

eta

STPU98

bezala

laburtuak,

hurrenez

hurren),

poliuretano

bionanokonpositeak prestatu dira solvent casting teknikaren bidez. Azkenik, atal
honetan prestatutako bionanokonpositeen morfologia, eta propietate termiko eta
mekanikoak, indar atomikozko mikroskopia, ekorketa diferentzialeko kalorimetria,
analisi mekaniko-dinamikoa eta trakzio saiaketak erabiliz karakterizatu dira.

6.2 Poliuretano bionanokonpositeen prestaketa
Solvent casting teknikaren bidez zelulosa nanokristal eduki ezberdinak dituzten
poliuretano bionanokonpositeak prestatu dira. Horretarako, poliuretano puruak
dimetilformamidatan disolbatu dira (25 mg mL-1) eta CNC eduki ezberdinak gehitu dira
disoluziora (% 1-10 masan). Ondoren, nahasteak ordubetez 0 °C-tan sonikatu dira
(Vibracell 75043) nanokristalen dispertsio egoki bat lortzeko, eta azkenik, Tefloizko®
moldeetara isuri dira. Disolbatzailea ezabatzeko, tenperatura-presio zikloak erabili dira
80 °C-tan hutsune ponpa bat erabiliz (Auad et al., 2008; Rueda et al., 2013b; Wu et al.,
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2007). Beraz, solvent casting teknika erabiliz, zelulosa nanokristal eduki ezberdineko
poliuretano bionanokonposite film gardenak prestatu dira. Diisozianato alifatikoan
oinarritutako poliuretanoekin prestatutako bionanokonpositeak STPU17-X (STPU CO217 poliuretanoa erabiliz prestatuko bionanokonpositeak) eta STPU46-X (STPU CO2-46
poliuretanoa erabiliz prestatuko bionanokonpositeak) bezala laburtu dira, X gehitutako
zelulosa nanokristal edukia izanik masa ehunekotan adierazia (% masan). Bestetik,
diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuekin prestatutako
bionanokonpositeak (STPU1-45, STPU1-80 eta STPU1-98 poliuretanoak erabiliz
prestatutako bionanokonpositeak), STPU45-X, STPU80-X eta STPU98-X bezala laburtu
dira, non X gehitutako zelulosa nanokristal edukia den masa ehunekotan adierazia (%
masan).

6.3 Diisozianato alifatikoan oinarritutako poliuretanoekin prestatutako
bionanokonpositeentzat lortutako emaitzak eta eztabaida
6.3.1 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
Poliuretano puruaren eta bionanokonpositeen propietate termikoak ekorketa
diferentzialeko kalorimetria erabiliz aztertu dira. 6.1. Irudian, masan % 17 eta 46ko
segmentu zurrun edukia duten poliuretano puruen eta poliuretano hauek erabiliz
zelulosa nanokristal eduki ezberdinekin prestatutako bionanokonpositeen berotze eta
hozte ekorketetan lortutako termogramak aurkezten dira. 6.1. Taulan aldiz, ekorketa
diferentzialeko kalorimetria bidez lortutako termogrametan ikusi diren trantsizioen
tenperatura eta entalpia balioak biltzeaz gain, segmentu zurrun eta malguentzat
jarraian aurkezten den (9) ekuazioa erabiliz kalkulatutako kristaltasun maila erlatibo
balioak (poliuretano puruarekiko kristaltasun maila erlatiboak, zelulosa nanokristalik
gabe) ere biltzen dira (Wunderlich, 2005).

c 

H m

  H 100

(9)

non ΔH100 poliuretano puruentzat (zelulosa nanokristalik gabe) DSC bidez neurtutako
segmentu malgu edo zurrunaren fusio entalpia den, ω bionanokonpositean material
polimerikoak duen masa frakzioa den eta ΔHm bionanokonpositeentzat DSC bidez
96

Poliuretano bionanokonpositeen prestaketa solvent casting teknikaren bidez
neurtutako segmentu malgu edo zurrunaren fusio entalpia den (6.1. Irudia eta 6.1.
Taula).

6.1. Irudia. DSC tekinaren bidez a) % 17 eta b) % 46ko segmentu zurrun edukiarekin prestatutako
bionanokonpositeentzat lortutako berotze termogramak, eta c) % 17 eta d) % 46ko segmentu zurrun
edukiarekin prestatutako bionanokonpositeen hozte termogramak.

Segmentu malgu eta zurrunen arteko bateraezintasun termodinamikoa dela eta,
poliuretano segmentatuek fasetan banatutako mikroegitura aurkez dezakete, domeinu
zurrun edota malgu ordenatuak osatuz, lehen atalean azaldu den moduan. 6.1.a eta b
Irudian, domeinu zurrun (100-150 °C artean) eta malgu (50 °C inguruan) ordenatuekin
erlazionatuta dauden trantsizio termikoak ikus daitezke. Aldez aurretik 3. atalean ikusi
den moduan, segmentu zurrun edukia areagotzean, uretano taldeen artean hidrogeno
zubi gehiago emango dira, domeinu zurrun ordenatuagoak eratuz, eta ondorioz,
mikrofase banaketa handiagoa aurkezten duten poliuretanoak sintetiza daitezkeelarik.
Horrenbestez, STPU46 poliuretanoak fusio entalpia balio altuagoak aurkezten ditu
segmentu zurrunarentzat (ΔHmHS), STPU17 poliuretanoarekin alderatuz gero (6.1.
Taula). Bestalde, 6.1.b Irudian ikus daitekeen moduan, segmentu zurrun edukia
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areagotzean, fase zurrunaren egitura kristalino ezberdinekin, domeinu tamaina
ezberdinekin edota egitura kristalinoko antolaketa edo berrantolaketa ezberdinekin
erlaziona daitezkeen endotermak ikus daitezke tenperatura altuetan (Rueda-Larraz et
al., 2009). Domeinu zurrun ordenatu hauen eraketak domeinu malgu ordenatuen
eraketa oztopatzen dute, 50 °C inguruan ikus daitekeen fusio endotermaren (6.1.a eta
b Irudia) tenperatura eta entalpia balioak txikituz (TmSS eta ΔHmSS) (Korley et al., 2006).

6.1. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruentzat (STPU17 eta STPU46) eta solvent casting
teknikaren bidez prestatutako bionanokonpositeentzat (STPU17 eta STPU46 serieak) lortutako fase
malguaren fusio tenperatura (TmSS), entalpia (ΔHmSS) eta kristaltasun maila erlatibo (χc(SS)) balioak, eta
fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS), entalpia (ΔHmHS) eta kristaltasun maila erlatibo (χc(HS)) balioak.

Lagina

CNC edukia
(% masan)

TmSS
(°C)

ΔHmSS
(J g-1)

χc(SS)

TmHS
(°C)

ΔHmHS
(J g-1)

χc(HS)

STPU17

0

65,2

42,02

1,00

112,9

2,55

1,00

STPU17-1

1

64,3

44,12

1,06

113,7; 125,6

3,79

1,50

STPU17-3

3

62,2

42,00

1,03

109,3; 119,8

4,20

1,70

STPU17-5

5

62,3

43,67

1,09

111,0; 121,0

3,65

1,51

STPU17-10

10

60,9

37,76

0,99

108,3; 118,7

3,34

1,46

STPU46

0

47,8

14,88

1,00

154,1

40,76

1,00

STPU46-1

1

47,8

12,35

0,84

154,9

38,92

0,96

STPU46-3

3

47,1

12,22

0,85

154,1

38,27

0,97

STPU46-5

5

47,1

11,82

0,84

156,4

35,40

0,92

STPU46-10

10

46,4

10,57

0,79

154,8

32,15

0,94

Diisozianato alifatikoetan oinarritutako poliuretano segmentatuekin prestatutako
bionanokonpositeek, poliuretano puruekin alderatuz, antzeko endotermak aurkezten
dituzte. Alde batetik, segmentu zurrun eduki baxuko bionanokonpositeentzat (STPU17
seriea), TmSS, ΔHmSS eta χc(SS) balioak konstante mantentzen direla ikus daiteke (6.1.
Taula), nahiz eta zelulosa nanokristal eduki handiak gehitu. Fase zurrunaren balioei
dagokienean ordea (TmHS, ΔHmHS eta χc(HS)), zelulosa nanokristal edukia areagotzean,
kristaltasun maila altuagoko fase zurrunak lortzen direla ikusi da, nanokristalen
hidroxilo funtzio-taldeen artean eta segmentu zurruneko N-H taldeen artean gertatzen
diren elkarrekintzen ondorioz. Elkarrekintza hauek baieztatzeko asmoz, STPU17 serieko
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bionanokonpositeen hozte ekorketak burutu dira (6.1.c Irudia), zelulosa nanokristal
edukia areagotzean fase zurrunaren kristalizazio exoterma (50-75 °C artean)
tenperatura altuagoetara desplazatzen dela ikusi delarik. Kristalizazio tenperaturaren
desplazamendu hau nukleazio efektuarekin erlaziona daiteke, izan ere, zelulosa
nanokristalen eta poliuretano kateen arteko elkarrekintzen ondorioz, CNCek fase
zurrunaren kristalizazioa ahalbidetzen baitute, agente nukleatzaile moduan jokatuz
(Pei et al., 2010, 2011). Fase zurrunaren kristaltasun maila erlatibo eta kristalizazio
tenperatura balioen handitzea nabarmenagoa da zelulosa nanokristal eduki txikiak
erabiliz prestatu diren bionanokonpositeetan. Zelulosa nanokristal edukia handitzean,
poliuretano kateen mugikortasuna oztopatua dago (Pei et al., 2011; Rueda et al.,
2013), CNC eta poliuretano kateen arteko elkarrekintzak zailduz, eta ondorioz, fase
zurrunarentzat kristaltasun maila baxuagoak lortuz.
Segmentu zurrun eduki altuko bionanokonpositeentzat (STPU46 seriea), 6.1. taulan
ikus daitekeen moduan, zelulosa nanokristal edukia areagotzeak ez du eragin
nabarmenik χc(HS) balioetan. χc(SS) balioei dagokienez ordea, zelulosa nanokristal edukia
areagotzean, segmentu malgu eta zelulosa nanokristalen arteko elkarrekintzak direla
eta, fase malguaren kristaltasun maila erlatibo balioak txikitu egiten dira. Beraz,
ondorio orokor moduan, esan daiteke solvent casting teknikaren bidez prestatutako
bionanokonpositeentzat, zelulosa nanokristalek domeinu ordenatuetan parte hartzen
ez duten segmentuekin ematen dituztela elkarrekintzak, uretano edota ester taldeak
eskuragarriago baitaude hidrogeno zubiak emateko, zelulosa nanokristalen eta
segmentu hauen arteko elkarrekintzak ahalbidetuz.
6.3.2 Analisi mekaniko-dinamikoa
6.2. Irudian, poliuretano segmentatu puru eta solvent casting bidez prestatutako
bionanokonpositeen (STPU17 eta STPU46 serieak) pilaketa moduluaren (E') eta tan δ
galera-faktorearen bilakaera ikus daiteke tenperaturaren aurrean.
Fase malguaren beira trantsizio tenperaturaren azpitik (TgSS = -25 eta 0 °C artean),
segmentu zurrun altuko poliuretanoarentzat pilaketa modulu altuagoak lortzen dira
(1130 MPa STPU17 poliuretanoarentzat eta 1710 MPa STPU46 poliuretanoarentzat),
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fase zurrunaren kristaltasun maila altuagoa dela eta. Bionanokonpositeen kasuan,
zelulosa nanokristal edukia areagotzean, pilaketa modulu altuagoak lortzen dira bai
STPU17 (1130 MPa-eko pilaketa modulua STPU17 laginarentzat eta 3420 MPa-ekoa
STPU17-10 laginarentzat) bai STPU46 (1710 MPa-eko pilaketa modulua STPU46
laginarentzat

eta

4750

MPa-ekoa

STPU46-10

laginarentzat)

serieko

bionanokonpositeentzat, zelulosa nanokristalek errefortzu gisa jokatzeaz gain fase
zurrunaren kristaltasun maila ere areagotzen baitute agente nukleatzaile bezala
jokatuz (Rueda et al., 2013b).

6.2. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen pilaketa moduluaren (E')
eta tan δ galera-faktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean,
a) STPU17 seriearentzat, eta b) STPU46 seriearentzat.
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Tenperatura altuagoetan, E' balioak jaisten doazen neurrian, tan δ galera-faktorearen
balioek maximo bat aurkezten dute, fase malguaren beira trantsizio tenperaturarekin
erlazionatua dagoena. Maximo honen posizioak, hau da, fase malguaren beira
trantsizio tenperaturak, ez du aldaketa nabarmenik erakusten CNC edukia areagotzean
(-25 °C inguruan agertzen da STPU17 seriearentzat eta 0 °C inguruan STPU46
seriearentzat). Hala ere, bai CNC edukia bai HS edukia areagotzean, pikoaren zabaltze
bat ikus daiteke, domeinu zurrun ordenatuagoak eratzeaz gain, segmentu malgu edota
zurrun eta CNCen artean elkarrekintzak ematen baitira, segmentu malgu amorfoen
mugikortasuna oztopatuz (Tsagaropoulos eta Eisenberg, 1995). Gainera, zelulosa
nanokristal edukia areagotzean tan δ galera-faktorearen maximoaren intentsitatean
ikus daitekeen jaitsiera arina beira trantsizio tenperaturan parte hartzen duten
segmentuen kopuruaren jaitsierarekin erlazionaturik dago. Ondorioz, poliuretano
kateen eta CNCen artean elkarrekintzak ematen direla baieztatu daiteke, mugikortasun
gutxiago duen interfase bat eratuz (Wu et al., 2007).
Fase malguaren beira trantsizio tenperaturaren gainetik, pilaketa modulua pixkanaka
gutxituz doa 60 °C arte. Tenperatura horretan, E' balioen jaitsiera nabarmen bat
ikusten da segmentu zurrun eduki baxuko poliuretano eta bionanokonpositeentzat
(140 MPa-etik 20 MPa-era STPU17 poliuretanoarentzat, eta 440 MPa-etik 65 MPa-era
STPU17-10 bionanokonpositearentzat), segmentu malguaren fusio tenperaturarekin
erlazionatua dagoen trantsizioa alegia. STPU46 poliuretanoa erabiliz prestatutako
bionanokonpositeentzat aldiz, E' balioek, 60 °C inguruan, ez dute beherakada
nabarmenik aurkezten, pixkanakako beherakada bat baizik. Izan ere, DSC bidez
lortutako datuetan ikusi ahal izan denez (6.1. Taula), segmentu zurrun edukia
areagotzen den neurrian, fase malguaren kristaltasun mailan jaitsiera nabarmena
ikusten baita.
Fase malguaren fusio tenperaturaren gainetik, pilaketa modulu balioetan plateau
kautxiar bat ikus daiteke. Plateau kautxiar honetan, zelulosa nanokristal edukia
areagotzean pilaketa modulu altuagoak lortzen dira (20 MPa-eko balioetatik (STPU17)
65 MPa-eko balioetara (STPU17-10), eta 60 MPa-eko balioetatik (STPU46) 320 MPaeko balioetara (STPU46-10)), zelulosa nanokristalek errefortzu moduan jokatzeaz gain
fase zurrunarekiko agente nukleatzaile bezala jokatzen baitute, materialaren
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zurruntasuna handituz (Rueda et al., 2013b; Favier et al., 1995). Azkenik, tenperatura
altuetan, E' balioek erorketa nabarmena aurkezten dute, fase zurrunaren fusio
tenperaturarekin erlazionatua dagoena. STPU46 serieko laginentzat, pilaketa
moduluaren erorketa hau tenperatura altuagoetan gertatzen da, serie honetako
laginentzat domeinu zurrun ordenatuagoak osatzen baitira STPU17 seriekoekin
alderatuz, segmentu zurrun eduki altuagoa dela eta. Bestalde, STPU17 serieko
bionanokonpositeentzat, CNC edukia areagotzean, estabilitate termo-mekaniko
altuagoko bionanokonpositeak lortzen direla ikus daiteke, zelulosa nanokristalek
agente nukleatzaile moduan jokatzen baitute (DSC teknikaren bidez baieztatua), fase
zurrunaren kristaltasun maila areagotuz.
DMA bidez lortutako pilaketa modulu esperimentalen eta eredu teoriko ezberdinak
erabiliz (Halpin-Kardos, Pan eta Perkolazioa eredua) kalkulatutako pilaketa modulu
teorikoen (E'c) arteko konparaketa bat egin da (6.3. Irudia), fase malguaren fusio
tenperatura gainetik eta zelulosa nanokristalentzat 12 GPa-eko modulua (Favier et al.,
1995; Samir et el., 2004) eta 18-ko itxura-erlazio balioak erabiliz. Erabili diren eredu
teorikoen inguruko informazio gehiago bibliografian aurki daiteke (Auad et al., 2008;
Mendez et al., 2011; Shanmuganathan et al., 2010). 6.3.a Irudian ikus daitekeen
moduan, segmentu zurrun eduki baxuak erabiliz prestatutako bionanokonpositeentzat,
Halpin-Kardos eredua erabiliz lortutako makurra da datu esperimentaletara hobekien
doitzen dena. Segmentu zurrun eduki altuko bionanokonpositeen kasuan aldiz (6.3.b
Irudia), Pan-en eredua da datu esperimentaletara gehien hurbiltzen den eredua. Bai
Pan-en bai Halpin-Kardos-en ereduetan ez da nanokristalen arteko elkarrekintzen
ondorioz sortutako perkolazio sarearen eraketa kontsideratzen, hau da, nanokristalek
elkarren artean elkarrekintzarik ez dutela ematen suposatzen da. Hala ere, HalpinKardos-en ereduan, modulu teorikoak kalkulatzerako garaian, zelulosa nanokristalen
itxura-erlazioa ekuazioetan erabiltzen den parametroetako bat da, Pan-en ereduan ez
bezala. Beraz, segmentu zurrun eduki baxuko poliuretanoak erabiliz prestatutako
bionanokonpositeen kasuan, zelulosa nanokristalen itxura-erlazioa kontuan hartu
beharreko faktore bat da propietate termiko eta mekanikoak aztertzerakoan, ziurrenik
nukleazio efektuan zelulosa nanokristalen itxura-erlazioak eragina duelako (Samir et
al., 2005; Siqueira et al., 2010).
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6.3. Irudia. Esperimentalki eta eredu teoriko ezberdinak erabiliz fase malguaren fusio tenperaturaren
gainetik lortutako pilaketa modulu balioak a) STPU17 eta b) STPU46 serieko bionanokonpositeentzat,
zelulosa nanokristal frakzio bolumetrikoaren aurrean (υR).

6.3.3 Indar atomikozko mikroskopia
Atal honetan prestatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen morfologia
aztertzeko, indar atomikozko mikroskopia erabili da, zelulosa nanokristalen dispertsioa
eta poliuretano eta bionanokonpositeen mikroegitura aztertu asmoz. Laginak, spincoating teknikaren bidez prestatu dira, 2. atalean azaldu den moduan. Lortutako lagin
berregosien altuera eta fase irudiak 6.4. eta 6.5. Irudietan aurkezten dira. Segmentu
zurrun eduki baxuko poliuretano eta bionanokonpositeek fase malguarekin
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erlazionatzen diren esferulita moduan egituratutako domeinu kristalinoak aurkezten
dituzten bitartean (3. atalean ere esferulita moduko egituraketa ikusi ahal izan da
segmentu zurrun eduki baxuko poliuretanoentzat) (6.4. Irudia), segmentu zurrun eduki
altuko poliuretano eta bionanokonpositeek nanometro eskalako kristal txikiagoak
aurkezten dituzte, domeinu zurrun ordenatuekin erlaziona daitezkeenak (6.5. Irudia).
Beraz, AFM irudiak erabiliz, aurrez DSC eta DMA tekniken bidez ondorioztatuko fasetan
banatutako mikroegitura baieztatu da.

6.4. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz berregositako filmeen altuera
(ezkerreko irudia) eta fase (eskuineko irudia) AFM irudiak, a) STPU17 poliuretanoarentzat, b) STPU17-3
bionanokonpositearentzat, eta c) STPU17-10 bionanokonpositearentzat. Krio-ultramikrotomo bidez
lortutako STPU17-10 bionanokonpositearen zehar-ebakiaren fase irudia ere aurkezten da.

CNCen dispertsioari dagokionean, 6.4.b eta c eta 6.5.b eta c Irudietan ikus daitekeen
moduan, spin-coating bidez lortutako filmeetan CNCen dispertsio on bat lortzen da,
nanokristalak altuera baxuko eta altuko eskualdeetan kokatuta daudelarik.
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6.5. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz berregositako filmeen altuera
(ezkerreko irudia) eta fase (eskuineko irudia) AFM irudiak, a) STPU46 poliuretanoarentzat, b) STPU46-3
bionanokonpositearentzat, eta c) STPU46-10 bionanokonpositearentzat.

Atal honetan prestatutako bionankonpositeetan zelulosa nanokristalen dispertsioa
egokia den edo ez baieztatzeko, inolako tratamendu termikorik jasan ez duten laginen
AFM irudiak lortu dira, krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakiaren AFM
irudiak alegia. 6.4.c Irudian ikus daitekeen moduan, STPU17-10 laginaren zeharebakiaren fase irudiak nanokristal (puntu txuriak) dispertsio on bat lortzen dela
baieztatzen du, zelulosa nanokristal edukia handia izan arren (% 10 masan).
6.3.4 Propietate mekanikoak
Trakzio saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio makurrak eta makur hauetatik
lortutako propietate mekanikoak 6.6. Irudian eta 6.2. Taulan aurkezten dira, hurrenez
hurren. Espero moduan, zelulosa nanokristal edukia areagotzean, Young-en modulu,
muga elastikoko trakzio erresistentzia eta eskulade elastikoko zailtasun (erresilientzia)
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balio altuagoak aurkezten dituzten bionanokonpositeak lortzen dira. Bestalde, CNC
edukia areagotzean, haustura uneko deformazio eta trakzio erresistentzia balio
baxuagoak lortzen dira.

6.6. Irudia. a) STPU17 seriearentzat, eta b) STPU46 seriearentzat, trakzio saiaketen bidez lortutako
tentsio-deformazio makurrak.

Alde batetik, HS eduki altuko poliuretanoekin prestatutako bionanokonpositeen
kasuan (STPU46 seriea), haustura uneko deformazio balioen beherakada nabarmen bat
ikus daiteke CNC edukia areagotzean. STPU17 serieko bionanokonpositeen kasuan
aldiz, haustura uneko deformazio balioen beherakada txikiagoa da eta pixkanaka
ematen da. DSC teknikaren bidez ikusi ahal izan denez, STPU46 serieko
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bionanokonpositeetan, CNC eta segmentu malguen arteko elkarrekintzak gertatzen
dira, segmentu malguaren mugikortasuna oztopatuz, eta ondorioz, haustura unean
deformazio balio baxuak lortuz (Cao et al., 2007; Yeh et al., 2003). STPU17 serieko
bionanokonpositeen kasuan aldiz, zelulosa nanokristalek segmentu zurrunarekin
ematen dituzte elkarrekintzak, segmentu malguaren mugikortasunean eragin txikiagoa
izanik, eta ondorioz, haustura unean deformazio balio altuak lortuz, nahiz eta
nanokristal edukia altua izan.

6.2 Taula. Diisozianato alifatikoan oinarritutako poliuretanoak erabiliz, solvent casting teknikaren bidez
prestatutako bionanokonpositeen propietate mekanikoak.

Lagina

E
(MPa)

σy
(MPa)

σmax
(MPa)

εb
(%)

Erresilientzia
(MJ m-3)

Zailtasun
totala
(MJ m-3)

STPU17

178,0 ± 3,4

11,1 ± 0,4

32,0 ± 1,2

877 ± 50

0,47 ± 0,05

152,2 ± 8,2

STPU17-1

218,3 ± 5,3

11,4 ± 0,6

22,3 ± 1,3

646 ± 35

0,48 ± 0,04

89,8 ± 5,3

STPU17-3

246,9 ± 9,2

11,7 ± 0,4

26,4 ± 1,2

754 ± 37

0,56 ± 0,05

117,8 ± 7,1

STPU17-5

295,6 ± 8,9

11,7 ± 0,5

17,9 ± 1,3

575 ± 33

0,60 ± 0,05

74,7 ± 5,6

STPU17-10

337,9 ± 9,5

11,6 ± 0,4

17,0 ± 1,4

543 ± 20

0,63 ± 0,06

66,4 ± 4,3

STPU46

199,2 ± 3,9

11,7 ± 0,6

19,7 ± 1,2

209 ± 17

0,52 ± 0,04

36,5 ± 4,2

STPU46-1

279,2 ± 3,6

13,2 ± 0,5

17,3 ± 0,6

102 ± 9

0,62 ± 0,05

15,3 ± 2,2

STPU46-3

310,8 ± 6,2

13,6 ± 0,4

17,1 ± 1,4

88 ± 11

0,63 ± 0,04

13,9 ± 2,1

STPU46-5

329,3 ± 8,6

13,7 ± 0,7

16,2 ± 1,3

58 ± 9

0,64 ± 0,05

8,6 ± 1,2

STPU46-10

359,0 ± 9,2

14,3 ± 0,5

16,1 ± 0,9

75 ± 10

0,68 ± 0,05

11,1 ± 1,1

Bestetik, HS eduki baxuko poliuretanoa erabiliz prestatutako bionanokonpositeen
kasuan (STPU17 seriea), σmax balioen jaitsiera nabarmen bat ikus daiteke CNC edukia
areagotzean, zelulosa nanokristalen nukleatze efektua dela eta fase zurrunaren
kristaltasun maila handitzen baita (DSC bidez ikusia). Kristaltsun mailaren areagotze
honek, trakzio saiaketan zehar deformazio norabidean eman daitekeen segmentu
malgu amorfoen orientazioa oztopatzen du, σmax balio baxuagoak lortuz (Ehrenstein
eta Theriault, 2001). Muga elastikoko trakzio erresistentziari dagokionean aldiz,
STPU17 serieko bionanokonpositeen kasuan, CNC edukia areagotzean, σy balio arinki
altuagoak lortzen dira, zelulosa nanokristalek agente nukleatzaile bezala jokatzen
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baitute fase zurrunarekiko, kristaltasun maila handituz eta interkonektatutako
domeinu zurrunak osatuz. Muga elastikoko deformazioari dagokionean, CNCen
nukleatze efektua eta interkonektatutako domeinuak eratzen direla eta, material
hauskorragoak lortzen dira, muga elastikoko deformazioaren balioetan beherakada
nabarmen bat ikusiz (6.6.a Irudia) (Ehrenstein eta Theriault, 2001). STPU46 serieko
bionanokonpositeei dagokienez, zelulosa nanokristal edukia areagotzean, CNCek
errefortzu moduan jokatzen dutenez, muga elastikoko trakzio erresistentzia balio
altuagoak lortzen dira (6.2. Taula).
Azkenik, zailtasun balioei dagokienean (6.2. Taula), espero moduan, muga elastikoko
zailtasun (erresilientzia) balio altuagoak lortzen dira HS eta CNC edukia areagotzean,
eskualde elastikoko propietate mekanikoetan (Young-en moduluan eta σy balioetan)
ematen den hobekuntza dela eta, tentsio-deformazio makurraren azpiko azalera
handiagoak lortzen baitira, eta ondorioz erresilientzia balio altuagoak. Zailtasun
totalari dagokionean aldiz, HS eta CNC edukia areagotzean, zailtasun balio baxuagoak
lortzen dira. Zelulosa nanokristalek eta domeinu zurrun ordenatuek segmentu
amorfoen mugikortasuna oztopatzen dute, trakzio saiaketan zehar deformazio
norabidean orientatzeko duten gaitasuna oztopatuz, eta ondorioz σmax eta εb balio
baxuagoak lortuz. σmax eta εb balioen beherakada dela eta, tentsio-deformazio
makurren azpiko azalera txikiagoak lortzen dira, eta azalera hau zailtasun totala
neurtzeko erabiltzen denez, CNC eta HS edukia areagotzean zailtasun balio baxuagoak
lortzen dira.

6.4 Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretanoekin
prestatutako bionanokonpositeentzat lortutako emaitzak eta eztabaida
6.4.1 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
Aurrez atal honetan azaldu den moduan (6.2. puntuan), diisozianato zikloalifatikoetan
oinarritutako

poliuretanoekin

ere

(STPU1-45,

STPU1-80

eta

STPU1-98)

bionanokonpositeak prestatu dira solvent casting teknikaren bidez, % 1 eta 3ko CNC
edukiak erabiliz. Prestatutako bionanokonpositeak DSC eta trakzio saiaketen bidez
karakterizatu dira amaierako propietate termiko eta mekanikoetan CNC eta trans-trans
isomero geometriko edukiek duten eragina aztertzeko. 6.3. Taulan, DSC teknikaren
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bidez lehen berotze ekorketan ikusitako endotermen fusio tenperatura eta entalpia
balioak eta (7) ekuazio erabiliz kalkulatutako kristaltasun maila erlatibo balioak biltzen
dira, fase malgu nahiz fase zurrunarentzat.

6.3. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruentzat (STPU45, STPU80 eta STPU98) eta solvent
casting teknikaren bidez prestatutako bionanokonpositeentzat (STPU45-X, STPU80-X
eta STPU98-X) lortutako fase malguaren fusio tenperatura (TmSS), entalpia (ΔHmSS) eta
kristaltasun maila erlatibo (χc(SS)) balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS),
entalpia (ΔHmHS) eta kristaltasun maila erlatibo (χc(HS)) balioak.

Lagina

TmSS
(°C)

ΔHmSS
(J g-1)

χc(SS)

TmHS
(°C)

ΔHmHS
(J g-1)

χc(HS)

STPU45

49,5

40,7

1,0

-

-

-

STPU45-1

50,2

44,5

1,1

-

-

-

STPU45-3

51,7

40,0

1,0

-

-

-

STPU80

51,6

28,6

1,0

170,2

2,1

1,0

STPU80-1

48,8

29,1

1,0

170,9

3,3

1,6

STPU80-3

48,8

27,9

1,0

170,8

4,1

2,0

STPU98

50,9

17,1

1,0

215,1

3,2

1,0

STPU98-1

45,9

17,6

1,0

216,0

4,8

1,5

STPU98-3

45,2

18,3

1,1

215,9

5,7

1,8

Espero moduan, eta aurrez 4. atalean ikusi ahal izan denez, H 12MDI trans-trans
isomero edukia areagotzean fase zurrunaren kristaltasun maila handitu egiten da
(STPU98 seriearentzat ΔHmHS balio altuagoak lortzen dira STPU80 seriearentzat baino
(6.3. Taula)), fase malguaren kristaltasun maila txikitzen den bitartean (ΔHmSS balio
baxuagoak STPU98 seriearentzat). Zelulosa nanokristal eduki baxuak gehitzean (% 1
eta 3 masan), fase zurrunaren kristaltasun maila handitu egiten da STPU80 eta STPU98
serieko bionanokonpositeentzat, fase malguaren kristaltasun maila aldatzen ez den
bitartean.
6.7. Irudian aurkezten diren hozte ekorketa termogramak aztertuz, CNC eduki txikiak
gehitzean solvent casting teknikaren bidez prestatutako bionanokonposite hauen
portaera termikoa nabarmen aldatzen dela ikus daiteke. STPU45 seriearen kasuan, 4.
atalean ere ikusi ahal izan denez, poliuretano puruak ez du inolako kristalizazio
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exotermarik aurkezten hozte ekorketa termograman, trans-trans isomero edukia
baxua denez fase banaketa maila ere baxua baita, eta hozte baldintza horietan (hozte
abiadura = 10 °C min-1) SSa eta HSa ez dira gai domeinu ordenatuak emateko.

6.7. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen termogramak hozte ekorketarako:
a) STPU45 seriea, b) STPU80 seriea eta c) STPU98 seriea.
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Hala ere, zelulosa nanokristal eduki baxuak gehitzean, -25 °C inguruan kristalizazio
exotermak ikus daitezke STPU45-1 eta STPU45-3 laginentzat (6.7.a Irudia), fase
malguaren kristalizazioarekin erlazionatutako exotermak alegia, zelulosa nanokristalek
fase malguaren agente nukleatzaile moduan jokatzen baitute. STPU80 seriearen
kasuan, poliuretano puruaren hozte ekorketa termograman bi exoterma ikus daitezke,
-25 eta 60 °C inguruan, segmentu malgu eta zurrunen kristalizazio exotermak,
hurrenez hurren. STPU80-1 eta STPU80-3 bionanokonpositeen kasuan ere bi
kristalizazio exoterma ikus daitezke, fase malguaren eta zurrunaren kristalizazio
exotermekin erlazionatuak, baina poliuretano puruarekin alderatuz, tenperatura
altuagotan, 25 eta 125 °C inguruan, hurrenez hurren. Zelulosa nanokristal edukia
areagotzean, kristalizazio exotermak tenperatura altuagoetara desplazatzea nukleazio
efektuarekin erlaziona daiteke (6.7.b Irudia). Azkenik, STPU98 seriearentzat, hozte
ekorketa termograman bi piko ikusten dira, eta zelulosa nanokristal edukia
areagotzean, 125 °C inguruan kokatuta dagoen exoterma tenperatura altuagoetara
desplazatzen da (175 °C), STPU98 serieko bionanokonpositeentzat CNCek fase
zurrunarekiko agente nukleatzaile moduan jokatzen baitute (6.7.c Irudia).
STPU98 bionanokonpositeen fase malguaren kristalizazioari dagokionean, 6.7.c Irudian
ikus daiteke poliuretano puruak (STPU98) intentsitate altuko kristalizazio exoterma
aurkezten duela (25 °C inguruan), trans-trans isomero eduki altua dela eta fase
banaketa altuko poliuretanoa lortzen baita, eta ondorioz, segmentu malgua domeinu
ordenatuak osatzeko gai baita. CNC edukia areagotzean, fase malguaren kristalizazio
exoterman ez da STPU45 eta STPU80 serieko bionanokonpositeentzat ikusten den
bezainbesteko aldaketa nabarmenik nabari, poliuretano purua kristaltasun maila
altuko fase malguak emateko gai baita.
Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuekin prestatutako
bionanokonpositeen kasuan lortutako fase banaketa maila diisozianato alifatikoan
oinarritutako poliuretano segmentatuekin prestatutako bionanokonpositeena baino
baxuagoa denez, zelulosa nanokristalek segmentu zurrun nahiz malguarekin emango
dituzte elkarrekintzak, poliuretano puruaren fase malgu eta zurrunen kristaltasun
maila eta fase banaketaren arabera.
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6.4.2 Propietate mekanikoak
6.4. Taulan, solvent casting teknikaren bidez trans-trans isomero eduki ezberdinekin
eta CNC eduki ezberdinekin prestatutako bionanokonpositeentzat trakzio saiaketen
bidez lortutako E, σy, σmax eta εb balioak biltzen dira. 6.8. Irudian aldiz, lortutako
tentsio-deformazio makurrak aurkezten dira.

6.4. Taula. Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretanoak erabiliz, solvent casting teknikaren
bidez prestatutako bionanokonpositeen propietate mekanikoak.

Lagina

E (MPa)

σmax (MPa)

σy (MPa)

εb (%)

STPU45

364,7 ± 14,5

36,9 ± 2,1

15,2 ± 0,7

465 ± 25

STPU45-1

449,8 ± 13,9

45,6 ± 2,5

17,6 ± 0,6

553 ± 27

STPU45-3

470,0 ± 14,3

32,2 ± 2,2

16,9 ± 0,6

440 ± 22

STPU80

291,5 ± 12,1

13,1 ± 1,1

11,1 ± 0,4

315 ± 21

STPU80-1

364,4 ± 11,8

12,8 ± 1,0

12,1 ± 0,6

240 ± 18

STPU80-3

393,9 ± 12,7

11,8 ± 0,8

11,8 ± 0,4

105 ± 15

STPU98

218,7 ± 9,9

26,4 ± 1,5

8,1 ± 0,3

576 ± 26

STPU98-1

253,8 ± 10,5

21,5 ± 1,2

10,4 ± 0,6

355 ± 23

STPU98-3

267,3 ± 10,3

19,1 ± 1,7

9,5 ± 0,5

322 ± 19

4. Atalean, trans-trans isomero geometriko edukiak propietate mekanikoetan duen
eragina aztertu da, isomero edukia handitzean E eta σy balio baxuagoak lortzen direla
ikusiz, trans-trans isomero edukia areagotzean osatzen diren domeinu zurrun
ordenatuek domeinu malgu ordenatuen eraketa oztopatzen baitute. Zelulosa
nanokristal eduki baxuak gehitzean (% 1 eta 3 masan), E eta σ y balio altuagoko
bionanokonpositeak lortzen dira, haustura uneko deformazioak balio baxuagoak
aurkezten dituen bitartean. Zelulosa nanokristalek errefortzu moduan jokatzen dute,
bionanokonpositeen eskualde elastikoko propietate mekanikoetan hobekuntza
nabarmenak aurkeztuz. σmax balioei dagokienean, 4. atalean ere ikusi ahal izan den
moduan, domeinu zurrun ordenatuen eraketak segmentu malguen orientazioa
oztopatzen dute trakzio saiaketa norabidean, σmax balio baxuagoak aurkeztuz. Zelulosa
nanokristalak gehitzean, DSC teknikaren bidez ikusi ahal izan denez, domeinu zurrunen
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kristaltasun maila handitu egiten da eta domeinu interkonektatuak eratzen dira,
segmentu malguen mugimendua oztopatuz eta ondorioz, orokorrean, σmax eta εb balio
baxuagoak lortuz.

6.8. Irudia. a) STPU45 seriearentzat, b) STPU80 seriearentzat, eta c) STPU98 seriearentzat
trakzio saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio makurrak.
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Diisozianato

zikloalifatikoan

oinarritutako

poliuretanoekin

prestatutako

bionanokonpositeen portaera hobeto ulertzeko, azterketa eta karakterizazio gehiago
behar dira, hala nola analisi mekaniko-dinamikoa edota analisi morfologikoa.

6.5 Ondorioak
Diisozianato alifatiko eta zikloalifatikoan oinarritutako poliuretano segmentatuekin
bionanokonposite ezberdinak prestatu dira solvent casting teknikaren bidez eta
zelulosa nanokristal ezberdinak gehituz (% 1-10 masan), eremu elastikoko propietate
mekanikoetan hobekuntza nabarmenak lortuz. Diisozianato alifatikoan oinarritutako
poliuretanoekin

prestatutako

bionanokonpositeen

kasuan,

CNCek

domeinu

ordenatuak osatzen ez dituzten segmentuekin ematen dituzte elkarrekintzak,
segmentu askeen uretano edota ester taldeak eskuragarriago baitaude CNCekin
hidrogeno

zubi

bidez

elkarrekintzak

emateko.

Diisozianato

zikloalifatikoan

oinarritutako poliuretanoen segmentu zurrunaren kristaltasun maila diisozianato
alifatikoan oinarritutako poliuretanoena baino baxuagoa denez, diisozianato
zikloalifatikoan oinarritutako poliuretanoa erabiliz prestatutako bionanokonpositeek
fase banaketa ahulagoa aurkezten dute. Zelulosa nanokristalak gehitzean, fase
banaketa maila altuagoko bionanokonpositeak lortzen dira ordea, CNCek agente
nukleatzaile moduan jokatzen baitute fase zurrun edota malguarekiko, segmentuen
kristaltasun mailaren eta poliuretano puruaren fase banaketaren arabera. Propietate
mekanikoei dagokienean, zelulosa nanokristal edukia areagotzean, atal honetan
prestatutako bionanokonpositeek Young-en modulu balio altuagoak eta haustura
uneko deformazio balio baxuagoak aurkezten dituztela ikusi da, zelulosa nanokristalek
errefortzu moduan lan egiteaz gain, fase zurrun edo/eta malguarekiko agente
nukleatzaile bezala jokatzen baitute.
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7. Poliuretano bionanokonpositeen
polimerizazioaren bidez

sintesia

in

situ

7.1 Helburua
Aurreko atalean solvent casting teknikaren bidez poliuretano bionanokonpositeak
sintetizatu eta karakterizatu ondoren, atal honen helburu nagusiena poliuretano
bionanokonpositeak in situ polimerizazio bidez sintetizatzea izan da. In situ
polimerizazio teknikak eskaintzen duen abantaila nagusienetako bat, nanokristalak
polimerizazio prozesuko lehen etapan gehitzeko aukera da, nanokristalen hidroxilo
funtzio-taldeek isozianato funtzio-taldeekin erreakzionatuz eta honela, nanokristal eta
poliuretano kateen arteko elkarrekintzak areagotuz. Horrenbestez, in situ polimerizazio
bidez sintetizatutako bionanokonpositeetan, nanokristal eduki baxuak gehituz (% 0,25
eta 2 artean), hobekuntza nabarmenak ikus daitezke propietate termiko eta
mekanikoetan.
Atal honetan, segmentu malgu moduan poli(butilen sebakato) diola (CO2) erabili da,
aurreko atalean solvent casting bidez bionanokonpositeak prestatzeko erabili diren
poliuretanoen sintesian erabili den poliol berbera alegia. Kate luzatzaile moduan, 3., 4.
eta 6. atalean erabili den masa molekular baxuko diol berbera erabili da, 1,3propanodiola (PD). Nanoerrefortzu berriztagarri moduan, 5. atalean isolatu diren
zelulosa eta kitina nanokristalak erabili dira. Azkenik, 1,6-hexametilen diisozianatoa
(HDI) erabili da diisozianato alifatiko moduan. Horrenbestez, zelulosa eta kitina
nanokristal eduki ezberdinak dituzten poliuretano bionanokonpositeak sintetizatu dira
in situ polimerizazio bidez eta beraien propietate termiko eta mekanikoak aztertu dira
ekorketa diferentzialeko kalorimetria, analisi mekaniko-dinamikoa eta trakzio saiaketak
erabiliz. Poliuretano eta bionanokonpositeen morfologia ere aztertu da, indar
atomikozko mikroskopia erabiliz.

7.2 Poliuretano bionanokonpositeen sintesia
Atal honetan, iturri ezberdinetatik eratorritako nanokristalak erabiliz poliuretano
bionanokonpositeak sintetizatu dira in situ polimerizazioaren bidez, aldez aurretik
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taldean erabilitako prozedura bat jarraituz (Rueda et al., 2013a). 7.1. Irudian ikus
daitekeen moduan, polimerizazioko lehen etapan, HDI eta CNC edo CHNC (zelulosa
edo kitina bionanokonpositeen arabera) edo CO2 konposatuen arteko erreakzioaren
bitartez, aurre-polimero ezberdinak osa daitezke, 6 orduz 100 °C-tan eta disolbatzaile
moduan THFa erabiliz (aurre-polimeroen kontzentrazioa 75 mg mL-1-ekoa da).

7.1. Irudia. Poliuretano bionanokonpositeen sintesian erabilitako prozeduraren eskema, osatzen diren
aurre-polimero ezberdinen eta bionanokonpositeen egitura kimikoak aurkeztuz, baita sintesian
erabilitako osagaien egitura kimikoak ere. Osagaien arteko erlazio molarra 1:2:1 da,
poliola:diisozianatoa:kate luzatzailea + CNC edota poliola:diisozianato:kate luzatzailea + CHNC,
zelulosa eta kitina nanokristalekin sintetizatutako bionanokonposite serieentzat.

Bigarren etapan, aurre-polimeroei kate luzatzailea (1,3-propanodiola) gehitzen zaie
eduki estekiometrikoan (erreakzionatu gabe geratzen diren isozianato funtzio-taldeen
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kopurua balorazio bidez kalkulatu da), prepolimeroen akoplamendua ahalbidetuz, beti
ere poliuretano bionanokonpositearen amaierako NCO/OH erlazioa 1 izanik. Nahastea
bi orduz 100 °C-tan irabiatuz mantendu da. Azkenik, nahastea Tefloizko® moldeetan
isuri da eta erreakzioa hutsunepean 48 orduz eta 60 °C-tan mantenduz osatu da, aldi
berean disolbatzailea lurrundu delarik. Sintetizatutako bionanokonpositeen segmentu
zurrun edukia % 17koa izan da, osagaien arteko erlazio molar konstante bat
mantenduz, 1:2:1 alegia (poliola:diisozianatoa:kate luzatzailea + CNC/CHNC).
Konparaketa moduan, prozedura berbera erabiliz baina nanokristalik gehitu gabe,
poliuretano purua sintetizatu da. Beraz, poliuretano purua, STPU17 laburdura erabiliz
definitua, eta nanokristal eduki ezberdinak (% 0,25 eta 2 artean) dituzten
bionanokonpositeak sintetizatu dira, STPU17/CNC-X (CNCak erabiliz sintetizatutako
bionanokonpositeak)

eta

STPU/CHNC-X

(CHNCak

erabiliz

sintetizatutako

bionanokonpositeak) bezala laburbilduak, non X erabilitako nanokristal edukia den,
masa ehunekotan adierazita (% masan). Lortutako filmak sintetizatu moduan erabili
dira karakterizazio termiko eta mekanikorako.

7.3 Emaitzak eta eztabaida
7.3.1 Ekorketa diferentzialeko kalorimetria
Atal honetan in situ polimerizazioaren bidez sintetizatutako poliuretano puruaren
(STPU17,

nanokristalik

gabea)

eta

bionanokonpositeen

(STPU17/CNC

eta

STPU17/CHNC serieak) propietate termikoak ekorketa diferentzialeko kalorimetria
bidez aztertu dira, fase malguaren eta fase zurrunaren fusio tenperaturekin (T mSS eta
TmHS, hurrenez hurren) erlazionatutako endotermak ikusiz 60 eta 125 °C inguruan,
hurrenez hurren. 7.1. Taulan, fase malgu eta zurrunei dagozkien trantsizio
tenperaturen balioak biltzen dira, eta 7.2. Irudian, aurreko atalean aurkeztutako (9)
ekuazioa erabiliz, fase bakoitzari dagokion kristaltasun maila erlatiboaren balioak
aurkezten dira (poliuretano puruarekiko kristaltasun mailak, nanokristalik gabe). Alde
batetik, fase malguaren fusio tenperatura (TmSS) eta kristaltasun maila erlatiboaren
(χc(SS)) balioak ia konstante mantentzen direla ikus daiteke, nanokristal edukiarekiko
menpekotasunik erakutsi gabe. Bestetik, fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS) eta
kristaltasun maila erlatibo (χc(HS)) balioei dagokienean, zelulosa eta kitina nanokristalak
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gehitzean balio hauek altuagoak direla ikusi da, nanokristalen nukleazio efektua
iradokiz fase zurrunarekiko. Nukleazio efektu hau aurreko atalean solvent casting
teknikaren bidez prestatutako bionanokonpositeentzat ere ikusi ahal izan da, baita
bibliografian topatu diren beste lan batzuetan ere (Pei et al., 2010; Rueda et al., 2013a,
2013b), poliuretanoan edota poli(azido laktikoan) oinarritutako nanokonpositeentzat.

7.1. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruarentzat (STPU17) eta in situ polimerizazio bidez
sintetizatutako bionanokonpositeentzat (STPU17/CNC eta STPU17/CHNC) lortutako fase malguaren
fusio tenperatura (TmSS) eta entalpia (ΔHmSS) balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS) eta
entalpia (ΔHmHS) balioak.

Lagina

TmSS (°C) ΔHmSS (J g-1) TmHS (°C) ΔHmHS (J g-1)

STPU17

62,5

51,2

120,3

8,0

STPU17/CNC-0,25

63,9

46,9

122,9

9,1

STPU17/CNC-0,5

60,8

46,4

122,5

10,1

STPU17/CNC-0,75

60,9

46,6

124,3

9,9

STPU17/CNC-1

61,2

46,4

127,6

13,8

STPU17/CNC-2

61,2

47,2

128,3

13,8

STPU17/CHNC-0,25

62,1

49,6

121,8

8,6

STPU17/CHNC-0,5

60,8

49,7

123,4

9,0

STPU17/CHNC-0,75

59,4

48,3

122,6

9,7

STPU17/CHNC-1

61,0

46,9

124,3

12,0

STPU17/CHNC-2

60,8

47,4

126,4

12,4

Fase zurrunaren fusio tenperatura eta kristaltasun maila erlatibo balioei dagokienean,
zelulosa nanokristalak erabiliz sintetizatutako bionankonpositeen kasuan balio
altuagoak lortzen direla ikus daiteke, ziurrenik zelulosa nanokristalek kitina
nanokristalek baino itxura-erlazio handiagoa aurkezten dutelako (18,3 ± 2,7 zelulosa
nanokristalentzat eta 15,8 ± 4,1 kitina nanokristalentzat, AFM irudien bidez kalkulatuak
5. atalean), nukleazio efektua erraztuz (Samir et al., 2005; Siqueira et al., 2010).
Nanokristalek eragindako fase zurrunaren nukleazio efektu hau, STPU17/CNC eta
STPU17/CHNC serieko bionanokonpositeen hozte ekorketak burutuz (7.3. Irudia)
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baieztatu da. Hozte makurretan ikus daitekeenez, bionanokonpositeek bi piko
exotermiko aurkezten dituzte, bata 30 °C inguruan, fase malguaren kristalizazioarekin
erlazionatua dagoen intentsitate altuko exoterma, eta bestea 75-80 °C inguruan, fase
zurrunaren kristalizazioarekin erlazionatua dagoen exoterma ahulagoa. Azken
exoterma honek, tenperatura eta entalpia balio altuagoak aurkezten ditu nanokristal
edukia areagotzen den neurrian, fase zurrunaren nukleazio efektua baieztatuz.
Gainera, STPU17/CNC serieko bionanokonpositeentzat (7.3.a Irudia), tenperatura eta
entalpia

balio

altuagoko

exotermak

lortu

dira

STPU17/CHNC

serieko

bionanokonpositeentzat lortutako datuekin alderatuz gero (7.3.b Irudia).

7.2. Irudia. Fase malguaren eta fase zurrunaren kristaltasun maila erlatiboen balioak (χc(SS) eta χc(HS),
hurrenez hurren), a) zelulosa nanokristalekin, eta b) kitina nanokristalekin
sintetizatutako bionanokonpositeentzat.
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7.3. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen termogramak hozte ekorketarako:
a) STPU17/CNC seriea, eta b) STPU17/CHNC seriea.

7.3.2 Analisi mekaniko-dinamikoa
Analisi mekaniko-dinamikoa, sintetizatutako poliuretano bionanokonpositeen pilaketa
moduluaren (E') eta tan δ galera-faktorearen balioen bilakaera tenperatura eta
nanokristal edukiaren aurrean aztertzeko erabili da. Lortutako DMA makur guztiek,
orokorrean, joera berdina erakusten dute (7.4. Irudia) eta fase malguari dagokion
beira trantsizio tenperaturaren azpitik (TgSS = -30 °C inguru), modulu elastiko balio
altuak aurkezten dituzte, 1500-3300 MPa artean, nanokristal mota eta edukiaren
arabera.
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7.4. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen pilaketa moduluaren (E')
eta tan δ galera-faktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean, a) STPU17/CNC seriearentzat,
eta b) STPU17/CHNC seriearentzat.

Nanokristalen nukleazio efektua dela eta, fase malguaren beira trantsizio
tenperaturarekin erlazionatua dagoen tan δ galera-faktorearen maximoa tenperatura
altuagoetara desplazatzen da eta intentsitate baxuagoa aurkezten du nanokristal
edukia areagotzean. Gainera, pikoaren zabaltze bat ere ikus daiteke, izan ere, bai
nanokristalek

bai

domeinu

zurrun

ordenatuek

segmentu

malgu

amorfoen

mugikortasuna oztopatzen baitute (Tsagaropoulos eta Eisenberg, 1995).
Tenperatura altuagoetan, 50 °C inguruan, E' balioentzat jaitsiera nabarmen bat ikus
daiteke, fase malguaren fusio tenperaturarekin erlazionatua dagoena (TmSS). Segmentu
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malguaren fusio tenperatura baino tenperatura baxuagoetan, 45 °C inguruan alegia,
material guztiek 150-330 MPa bitarteko E' balioak aurkezten dituzte, TmSS baino
tenperatura altuagoetan aldiz, 75 °C inguruan, 25-65 MPa bitarteko E' balioak
aurkezten dituzte. Beraz, sintetizatutako poliuretano eta bionanokonpositeek % 20
inguruko jaitsiera aurkezten dute E' balioetan fase malguaren fusio tenperaturaren
inguruan, DSC teknikaren bidez lortutako datuak baieztatuz (χc(SS) balio konstanteak
lortu dira nanokristal edukia areagotu arren (7.2. Irudia)). Fase malguaren fusio
tenperaturaren gainetik, atal honetan sintetizatutako poliuretano puruak eta
bionanokonpositeek, plateau kautxiar bat aurkezten dute, non E' balio altuagoak
lortzen diren nanokristal edukia areagotzean, nanokristalek eragindako fase
zurrunaren nukleatzea dela eta (25 MPa-eko E' balioa STPU17 laginarentzat eta 65 eta
55 MPa-eko balioak STPU17/CNC-2 eta STPU17/CHNC-2 laginentzat, hurrenez hurren
(7.4. Irudia)). Azkenik, tenperatura altuetan, E' balioen jaitsiera nabarmen bat ikus
daiteke,

fase

zurrunaren

fusio

tenperaturarekin

erlazionatua

dagoena.

Bionanokonpositeen kasuan, nukleazio efektua dela eta, nanokristal edukia
areagotzean bionanokonpositeen egonkortasun termo-mekanikoa handitu egiten da.
Poliuretano puruaren (STPU17) kasuan E' balioen erorketa nabarmena 120 °C inguruan
hasten da, STPU17/CNC-2 eta STPU17/CHNC-2 bionanokonpositeentzat aldiz, pilaketa
moduluaren erorketa 128 eta 125 °C inguruan hasten da, hurrenez hurren. Aurreko
atalean solvent casting bidez prestatutako poliuretanoen egonkortasun termomekanikoa atal honetan in situ polimerizazio bidez sintetizatutako poliuretanoenarekin
alderatuz (bi kasuetan segmentu zurrun edukia % 17koa da), in situ polimerizazio bidez
egonkortasun termo-mekaniko altuagoko poliuretanoak sintetiza daitezkeela ikusi da.
In situ polimerizazio bidez sintetizatutako poliuretanoarentzat E' balioen erorketa
nabarmena 120 °C inguruan hasten den bitartean (7.4. Irudia), solvent casting bidez
prestatutako poliuretanoarentzat erorketa 90 °C inguruan hasten da (6.2. Irudia).
7.3.3 Propietate mekanikoak
7.2. Taulan, atal honetan sintetizatutako poliuretano eta bionanokonpostiteentzat
trakzio saiaketen bidez lortutako propietate mekanikoak biltzen dira, hala nola E, σy,
gehienezko deformazioan ematen den trakzio erresistentzia, haustura uneko
deformazioa, erresilentzia eta zailtasun totalaren balioak.
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E (MPa)
238,8 ± 6,7
264,4 ± 5,6
272,7 ± 7,2
297,4 ± 6,7
321,6 ± 8,3
328,4 ± 11,2
253,7 ± 6,8
269,5 ± 7,7
279,8 ± 7,5
288,8 ± 7,6
321,5 ± 8,2

Lagina

STPU17

STPU17/CNC-0,25

STPU17/CNC-0,5

STPU17/CNC-0,75

STPU17/CNC-1

STPU17/CNC-2

STPU17/CHNC-0,25

STPU17/CHNC-0,5

STPU17/CHNC-0,75

STPU17/CHNC-1

STPU17/CHNC-2

14,9 ± 0,5

13,2 ± 0,6

12,7 ± 0,4

11,8 ± 0,5

11,1 ± 0,5

15,4 ± 0,6

14,1 ± 0,5

12,5 ± 0,5

11,7 ± 0,4

10,9 ± 0,4

10,3 ± 0,4

σy (MPa)

11,5 ± 1,2

14,2 ± 1,3

15,6 ± 1,4

15,4 ± 1,1

16,9 ± 1,4

14,9 ± 1,9

15,7 ± 2,0

17,3 ± 2,2

19,3 ± 1,9

24,0 ± 2,1

26,5 ± 2,3

σmax (MPa)

65 ± 7

420 ± 24

406 ± 22

430 ± 25

470 ± 24

352 ± 21

430 ± 20

551 ± 24

591 ± 39

690 ± 38

762 ± 42

εb (%)

1,54 ± 0,07

1,43 ± 0,04

1,40 ± 0,05

1,37 ± 0,05

1,36 ± 0,06

1,76 ± 0,06

1,54 ± 0,05

1,47 ± 0,06

1,39 ± 0,05

1,37 ± 0,07

0,94 ± 0,05

Erresilientzia
(MJ m-3)

8,60 ± 0,5

41,7 ± 3,8

40,5 ± 4,1

47,1 ± 4,8

56,9 ± 5,3

33,4 ± 5,6

45,6 ± 4,3

67,9 ± 5,3

72,5 ± 4,8

80,5 ± 7,4

103,6 ± 9,9

Zailtasun totala
(MJ m-3)

Table 7.2. Trakzio saiakeen bidez sintetizatutako poliuretano puruarentzat (STPU17) eta bionanokonpositeentzat
(STPU17/CNC eta STPU17/CHNC) lortutako propietate mekanikoak.
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Datuei erreparatuz, nanokristal edukia areagotzean Young-en modulu eta muga
elastikoko trakzio erresistenzia balio altuagoak lortzen direla ikusi da, haustura uneko
deformazioak balio baxuagoak aurkezten dituen bitartean. Erresilientzia eskualde
elastikoko tentsio-deformazio makurraren azpiko azaleraren bidez kalkulatzen denez
eta nanokristalak gehitzean Young-en modulu eta muga elastikoko trakzio
erresistentzia balio altuagoak lortzen direnez, erresilientzia balioak ere altuagoak dira.
Nanokristalek agente nukleante moduan jokatzen dute fase zurrunarekiko, kristaltasun
maila handituz, eta ondorioz, material zurrunagoak lortuz, Young-en modulu, muga
elastikoko trakzio erresistentzia eta erresilentzia balio altuagoak aurkeztuz eta
haustura uneko deformazio balio baxuagoak (7.5. Irudia).

7.5. Irudia. Trakzio saiaketen bidez poliuretano eta bionanokonpositeentzat lortutako Young-en modulu
(E), muga elastikoko trakzio erresistentzia (σy) eta haustura uneko deformazio balioak,
nanokristal edukiaren aurrean.

DSC teknikaren bidez ikusi ahal izan denez, STPU17/CNC serieko bionanokonpositeek
nukleazio

efektu

handiagoa

aurkezten

dute

STPU17/CHNC

serieko

bionanokonpositeekin alderatuz. Ondorioz, zelulosa nanokristalekin sintetizatutako
bionanokonpositeek E eta σy balio altuagoak aurkezten dituzte (7.5.a Irudia). Bestalde,
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bionanokonposite hauen sintesian segmentu malgu erdikristalinoa erabili denez (CO2),
Young-en modulu altuak aurkezten dituzten poliuretano bionanokonpositeak
sintetizatzea lortu da, 240-330 MPa bitarteko balioekin. Ikerketa taldean aurretik
segmentu

malgu

amorfoak

erabiliz

sintetizatutako

bionanokonpositeentzat,

poli(kaprolaktona-b-politetrahidrofurano-b-polikaprolaktona)

diolarekin

esate

baterako, 20-35 MPa bitarteko Young-en moduluak lortu dira (Rueda et al., 2013a).
Zelulosa nanokristal eduki berbera erabiliz (% 1 masan), in situ polimerizazio bidez
(STPU17/CNC-1)

eta

solvent

casting

bidez

(STPU17-1,

6.

atala)

lortutako

bionanokonpositeen propietate mekanikoak alderatuz gero, in situ polimerizazio bidez
sintetizatutako bionanokonpositearentzat % 35eko igoera ikus daiteke E balioetan,
solvent casting bidez prestatutako bionanokonpositearentzat % 22ko igoera ikusi den
bitartean. Horrenbestez, in situ polimerizazio prozesuan poliuretano kateen eta
nanokristalen artean osatzen diren lotura kobalenteei esker, solvent casting bidez
prestatutako

bionanokonpositeek

baino

propietate

mekaniko

leihakorragoak

aurkezten dituzten bionanokonpositeak sintetiza daitezke, eta gainera, nanokristal
eduki baxuak erabiliz (Pei et al., 2011).
7.5.b Irudian ikus daitekeen moduan, STPU17/CHNC serieko bionanokonpositeek
kitina nanokristalak gehitzean εb balioen bapateko beherakada nabarmen bat
aurkezten duten bitartean, STPU17/CNC serieko bionanokonpositeentzat beherakada
pixkanaka gertatzen da, zelulosa nanokristal eduki baxuko bionanokonpositeek
oraindik deformazio maila altuak aurkezten dituztelarik. Izan ere, DSC bidez ikusi ahal
izan den moduan, zelulosa nanokristalen nukleazio efektua kitina nanokristalena baino
handiagoa da, eta ondorioz, zelulosa nanokristal eta poliuretano kateen artean
elkarrekintza handiagoak lortzen dira, haustura uneko deformazio balio altuagoak
lortuz. Gehienezko deformazioan ematen den trakzio erresistentziari eta zailtasun
balio totalei dagokienean, nanokristal edukia areagotzean balio hauek ere behera
egiten dutela ikusi da. Nanokristalek eta domeinu zurrun ordenatuek segmentu
malguen mugikortasuna oztopatzen dute (Cao et al., 2007; Yeh et al., 2003), trakzio
saiaketan zehar eman daitekeen segmentu malguen orientazioa oztopatuz, eta
ondorioz σmax balio baxuak lortuz. Zailtasun totala tentsio-deformazio makurraren
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azpiko azaleratik kalkultzen da, eta nanokristal edukia areagotzean deformazio
baxuagoak eta trakzio erresistentzia balio baxuagoak lortzen direnez, makurraren
azpiko azalera nabarmenki murrizten da.
7.3.4 Indar atomikozko mikroskopia
AFM irudiak poliuretano bionanokonpositeetan celulosa eta kitina nanokristalen
dipertsioa aztertzeko erabili dira. 7.6. Irudian STPU17, STPU17/CNC-2 eta
STPU17/CHNC-2 laginen altuera eta hiru dimentsioko irudiak aurkezten dira indar
atomikozko mikroskopia bidez lortuak, krio-ultramikrotomo bidez lortutako zeharebakien irudiak hain zuzen.

7.6. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM altuera (ezkerreko irudia)
eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia), a) STPU17 laginarentzat,
b) STPU17/CNC-2 laginarentzat, eta c) STPU17/CHNC-2 laginarentzat.
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Puntu txuriak CNC edota CHNCei dagozkie. Beraz, 7.6.b eta c Irudietan ikus daitekeen
moduan,

in situ

polimerizazio

bidez

sintetizatutako

bionanokonpositeentzat

nanokristalen dipertsio egoki bat lortu da. Nanokristalen gainazaleko hidroxilo funtziotaldeen eta diisozianato edo aurre-polimeroko isozianato funtzio-taldeen arteko
erreakzioaren bitartez, poliuretano kateei kobalenteki loturik dauden nanokristalak
lortzen dira, nanokristalen dipertsio on bat lortzea ahalbidetuz (Rueda et al., 2013a).
7.6.b eta c Irudietan ikus daitekeenez, zehazki hiru dimentsiotako irudietan (eskuineko
irudiak), nanokristalak gehitzean azalera irregularragoa aurkezten duten poliuretano
bionanokonpositeak lortzen dira. Hurrengo atalean aztertuko diren zelulen itsaspen
eta ugaritze entseiuetan parametro hau garrantzitsua izango da, azaleraren
irregulartasuna zelulen portaeran eragina izango duen parametroetako bat baita.

7.4 Ondorioak
Jatorri berriztagarrietatik eratorritako karbono eduki altuak dituzten osagaiak erabiliz
eta nanoerrefortzu berriztagarri moduan zelulosa eta kitina nanokristalak erabiliz,
poliuretano bionanokonpositeak sintetizatu dira in situ polimerizazio bidez. Indar
atomikozko mikroskopia bidez nanokristalen dipertsio on bat aurkezten duten
bionanokonpositeak sintetizatu direla ikusi da. Segmentu malgu eduki altuko
bionanokonpositeak sintetizatu dira, segmentu malgu erdikristalinoak aurkezten
dituen propietate ezin hobeei probetxu ateratzeko asmoz. Izan ere, domeinu malgu
ordenatuak osatzeaz eta materialen zurruntasuna areagotzeaz gain, hurrengo
kapituluan ikusiko den moduan, segmentu malgu erdikristalinoei esker itxura-finkatze
altuko materialak lortzen baitira.
Atal honetan sintetizatutako bionanokonpositeen propietate termikoak DSC
teknikaren bidez neurtu dira, nanokristalek fase zurrunaren nukleatzea eragiten dutela
ikusi delarik, fase zurrunaren fusio tenperatura eta kristaltasun maila areagotuz. 5.
Atalean ikusi da lan honetan isolatutako zelulosa nanokristalek kitina nanokristalek
baino itxura-erlazio handigoa aurkezten dutela (18,3 ± 2,7 zelulosa nanokristalentzat,
eta 15,8 ± 4,1 kitina nanokristalentzat), eta ondorioz CNCen nukleazio efektua
nabarmenagoa da. Bestalde, fase malguaren kristaltasun maila konstante mantentzen
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dela ikusi da, nanokristalak gehitzean ez baita aldaketa nabarmenik ikusi fase
malguaren fusio tenperatura edota kristaltasun maila balioetan. Propietate mekanikoei
dagokienean, CNCek nukleazio efektu nabarmenago bat aurkezten dutenez,
STPU17/CNC serieko bionanokonpositeentzat Young-en modulu balio altuagoak lortu
dira STPU17/CHNC serieko poliuretano bionankonpositeentzat lortutako datuekin
alderatuz. Gainera, STPU17/CHNC serieko bionanokonpositeentzat, CHNC eduki
baxuak gehitzean, haustura uneko deformazio balioan jaitsiera nabarmen bat ikusi den
bitartean, STPU17/CNC serieko bionanokonpositeentzat εb balioentzat pixkanakako
jaitsiera bat ikusi da, zelulosa nanokristal eduki baxuekin deformazio balio altuak
emanez. Fase zurrunarekiko zelulosa nanokristalen nukleazio efektua nabarmenagoa
izanik, poliuretano kateen eta zelulosa nanokristalen arteko elkarrekintzak handiagoak
dira, eta ondorioz, deformazio balio altuak lor daitezke CNC eduki baxuekin. Azkenik,
atal honetan sintetizatutako bionanokonpositeen Young-en moduluak solvent casting
bidez sintetizatutako bionanokonpositeenekin alderatuz (6. atala), in situ polimerizazio
bidez zelulosa nanokristalak poliuretano kateari kobalenteki loturik daudenez, Youngen modulu altuagoak lortzen dira nahiz eta CNC eduki baxuak gehitu.
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8. Poliuretano segmentatu eta bionanokonpositeen aplikazioa
material termoerantzule gisa
8.1 Helburua
Atal honen helburu nagusiena lan honetan sintetizatutako poliuretano segmentatu
termoplastiko eta bionanokonpositeen erabilera aztertzea izan da, kanpo estimuluen
aurrean erantzuteko gai diren material gisa. Horretarako, sintetizatutako materialen
termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak aztertu dira, 2. atalean zehaztu
diren ziklo termo-mekanikoak aplikatuz. Gainera, sintetizatutako poliuretano eta
bionanokonpositeen in vitro erantzun zelularra ere aztertu da. Itxura-oroimen
propietateen azterketarako (programazio eta berreskuratze etapetarako), 60 °C-ko
tenperatura aukeratu da, biomedikuntza arloko aplikazioetan erabiltzeko tenperatura
egokia izateaz gain, 60 °C-tan materialek plateau kautxiar bat erakusten baitute,
segmentu malgu amorfoen mugimendua domeinu zurrun ordenatuek oztopatzen
dutelarik. Hortaz, fase malgua itxura-finkatzeaz arduratzen den bitartean, fase zurruna
itxura-berreskuratze prozesuaz arduratzen da. Aurreko ataletan ikusi ahal izan den
moduan, lan honetan sintetizatutako poliuretano eta bionanokonposite gehienek T mSS
eta TmHS artean plateau kautxiar zabal bat erakusten dute, termikoki aktibatutako
itxura-oroimen material moduan erabiltzeko hautagai ezin hobeak izanik (Schuh et al.,
2010).

8.2 Emaitzak eta eztabaida
8.2.1 Poliuretano segmentatuen termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak
3. eta 4. atalean sintetizatutako poliuretano segmentatuen termikoki aktibatutako
itxura-oroimen propietateak DMA bidez aztertu dira, 2. atalean azaldu den moduan
ziklo termo-mekanikoak aplikatuz (2.1. Irudia). Itxura-finkatze eta itxura-berreskuratze
balioak, 2. atalean azaldutako (2) eta (3) ekuazioak erabiliz kalkulatu dira, hurrenez
hurren. Itxura-oroimen propietateen neurketetarako erabili den programazio eta
berreskuratze tenperatura 60 °C-koa izan da, hau da, fase malguaren fusio
tenperaturaren gainetikoa. 8.1. Irudian, lehen ziklo termo-mekanikoan diisozianato
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alifatikoa erabiliz sintetizatutako poliuretanoentzat (STPU CO1, STPU CO2 eta STPU
CO3 serieak) lortutako itxura-finkatze eta itxura-berreskuratze balioak aurkezten dira,
HS edukiaren aurrean. 8.2. Irudian berriz, termikoki aktibatutako itxura-oroimen
prozesuaren mekanismo molekularraren irudikapen eskematiko bat aurkezten da, HS
eduki baxuko, ertaineko eta altuko poliuretanoentzat.

8.1. Irudia. Lehen ziklo termo-mekanikoan, segmentu zurrun eduki ezberdineko poliuretanoentzat
(STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3 serieak) lortutako a) itxura-finkatze
eta b) itxura-berreskuratze balioak.

8.1.a Irudian, HS edukia areagotzean, STPU CO1 eta STPU CO2 serieetan itxura-finkatze
balioen jaitsiera arin bat ikus daiteke. Hau 3. eta 4. atalean DSC eta DMA tekniken
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bidez lortutako datuekin bat dator. HS edukia areagotzean fase malguaren kristaltasun
maila txikiagoa dela ikusi da, eta Rf balioak fase malguak aurkezten duen kristaltasun
mailarekin zuzenki erlazionatuta daudenez, fase malguak aldi baterako itxura
finkatzeko duten gaitasuna baxuagoa izango da HS eduki altuko poliuretanoen kasuan
(Ji et al., 2007; Mather et al., 2009; Wang et al., 2010). Horrenbestez, Rf balio altuenak
STPU CO3 serieko poliuretanoek aurkezten dituzte (% 97-98), CO3 poliolaren
kristaltasun maila altua dela eta. Hala ere, STPU CO1 eta STPU CO2 serieko
poliuretanoentzat Rf balio nahiko altuak lortu dira (% 90-98 artean), bibliografian
aurkitutako balioekin alderagarriak izanik (Corcuera et al., 2012; Peponi et al., 2013).
8.1.b Irudian, lehen ziklo termo-mekanikoan STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3
serieko poliuretanoentzat lortutako Rr balioak aurkezten dira. Domeinu zurrunek
osatzen dituzten elkargurutzaketa fisikoak itxura iraunkor edota itxura-berreskuratze
prozesuaren arduradunak izanik, hasiera batean pentsa daiteke HS edukia areagotzean
Rr balio altuagoak lortzen direla. Hala ere, 8.1.b Irudian ikus daitekeen moduan,
sintetizatutako poliuretano serie guztientzat (STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3) R r
balioetan maximo bat ikus daiteke % 25-eko segmentu zurrun edukian. % 17ko HS
edukia duten poliuretanoek Rr balio baxuak aurkezten dituzte, segmentu zurrun eduki
baxua dela eta itxura-berreskuratzearen arduradun diren elkargurutzaketa fisiko
kopurua baxua baita (8.2.a Irudia).

8.2. Irudia. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen prozesuaren mekanismo molekularraren
irudikapen eskematikoa, a) HS eduki baxuko STPU-entzat, b) HS eduki ertaineko STPU-entzat,
eta c) HS eduko altuko STPU-entzat.
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% 25 baino segmentu zurrun eduki altuagoko poliuretanoen kasuan aldiz, poliuretanoa
tamaina handiagoko segmentu zurrunez osatua dagoenez, segmentu zurrunen artean
elkarrekintza fisiko gehiago emango dira hidrogeno zubien bidez. Ziklo termomekanikoko deformazio urratsean, laginak muga elastikoko deformazioa baino
deformazio altuagoetara deformatzen direnez, deformazio plastiko eta itzulezinak
ematen dira, segmentu zurrunen arteko elkarrekintzak gutxiagotuz (8.2.b Irudia) (Ji et
al., 2007; Lee et al., 2001), eta ondorioz itxura-berreskuratze balio baxuagoak lortuz.
Bestalde, masa molekular altuko poliolekin eta segmentu zurrun eduki altuekin
sintetizatutako poliuretanoen kasuan, osagaien arteko erlazio molar altuagoak erabili
dira poliuretanoen sintesirako, uretano talde gehiago osatuz eta ondorioz, hidrogeno
zubi bidezko elkarrekintza gehiago emanez segmentu zurrunen artean (8.2.c Irudia).
Beraz, aztertutako poliuretanoen artean STPU CO3 serieko poliuretanoek segmentu
zurrunen artean elkarrekintza fisiko gehien aurkezten dituztenez, lehen ziklo termomekanikoan deformazio plastiko eta itzulezin gehien emango dute, itxuraberreskuratze balio baxuenak STPU CO3 serieko segmentu zurrun eduki altuko
poliuretanoentzat lortuz.
8.3. Irudian bigarren ziklo termo-mekanikoan STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3
serieko poliuretanoentzat lortutako itxura-finkatze eta itxura-berreskuratze balioak
aurkezten dira. Itxura-finkatze balioei dagokienean, lehen (8.1.a Irudia) eta bigarren
(8.3.a Irudia) ziklo termo-mekanikoetan antzeko balioak lortzen direla ikus daiteke.
Bibliografian ere ikusi ahal izan denez (Corcuera et al., 2012; Del Río et al., 2011;
Peponi et al., 2013; Ping et al., 2005), segmentu malguek ziklo termo-mekaniko
jarraietan domeinu kristalinoak eratzeko gaitasuna mantentzen dute, eta ondorioz,
segmentu aldakor moduan jokatuko dute, itxura-finkatze balio altu eta errepikakorrak
emanez hainbat ziklo termo-mekaniko jarraietan. STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3
serieko poliuretanoak sintetizatzeko kastore landare-oliotik eratorritako poliester diol
erdikristalinoak erabili direnez, faseetan banatutako mikroegitura aurkezten duten
poliuretanoak lortu dira, segmentu malgua ziklo termo-mekanikoan zehar domeinu
ordenatu kristalinoak emateko gai delarik, bai segmentu zurrun eduki altuko
poliuretanoen kasuan baita masa molekular baxueneko poliolarekin sintetizatutako
poliuretanoen kasuan ere (STPU CO1 seriea).
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Itxura-berreskuratze balioei dagokienean ordea, lehen eta bigarren ziklo termomekanikoen artean alde nabarmena ikus daiteke (8.1.b eta 8.3.b Irudiak), % 80-100
bitarteko itxura-berreskuratze balioak lortzen direlarik bigarren ziklo termomekanikorako. Aurrez azaldu den moduan, lehen ziklo termo-mekanikoan deformazio
plastiko eta itzulezin handia ematen da poliuretano kateetan. Bigarren zikloan ordea,
histeresi deituriko fenomenoa dela eta, deformazio plastiko eta itzulezin gutxiago
ematen da, itxura-berreskuratze balioetan hobekuntza nabarmen bat ikusiz, % 17ko
segmentu zurrun edukiarekin sintetizatutako poliuretanoentzat izan ezik.

8.3. Irudia. Bigarren ziklo termo-mekanikoan, segmentu zurrun eduki ezberdineko poliuretanoentzat
(STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3 serieak) lortutako a) itxura-finkatze
eta b) itxura-berreskuratze balioak.
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HS eduki baxuko poliuretanoen kasuan (STPU CO1-17, STPU CO2-17 eta STPU CO3-17),
antzeko Rr balioak lortzen dira lehen eta bigarren ziklo termo-mekanikoetan, segmentu
zurrun edukia baxua izanik, segmentuen artean ez baitira itxura berreskuratzea
emateko adinako elkargurutzaketa fisiko ematen. Beraz, lehen eta bigarren ziklo
termo-mekanikoetarako lortu diren Rf eta Rr balioak aztertuz, % 25eko segmentu
zurrun edukiarekin sintetizatutako poliuretanoek aurkezten dituzte itxura-oroimen
propietate hoberenak, segmentu zurrunen artean nahikoa elkargurutzaketa fisiko
ematen baitira itxura berreskuratzeko eta segmentu malgu erdikristalinoak segmentu
aldakor moduan jokatzen baitu itxura-finkatze balio altuak emanez. HS eduki
baxuagoko poliuretanoek Rf balio altuagoak aurkezten dituzten arren, Rr balioak
baxuagoak dira. Bestalde, HS eduki altuagoko poliuretanoetan, segmentu zurrunen
arteko elkarrekintzak ugariagoak direnez, deformazio plastiko eta itzulezin gehiago
emango da, Rr balio baxuak lortuz. Beraz, STPU CO2-25 eta STPU CO3-25 poliuretanoek
segmentu zurrun handiagoak eta ondorioz segmentu zurrunen arteko elkarrekintza
gehiago aurkezten dituztenez, STPU CO1-25 poliuretanoa da 3. atalean sintetizatutako
poliuretanoen artean itxura-oroimen propietate hoberenak arukezten dituena.
Azkenik, bigarren ziklo termo-mekanikoaren ondoren, lagin guztientzat, % 100
inguruko Rr balioak lortzen direla ikusi da, % 17ko segmentu zurrun edukiarekin
sintetizatutako poliuretanoentzat izan ezik, eta itxura-finkatze balioei dagokienez,
bigarren zikloan lortutako balioak errepikatzen dira ondorengo zikloetan ere. 8.4.
Irudian, STPU CO2-46 laginarentzat jarraian burututako itxura-oroimen ziklo
ezberdinentzat lortutako tentsio-deformazio-tenperatura diagramak aurkezten dira,
hirugarren ziklotik hasiz (makur beltza). Lortutako makurrak aztertuz, laginaren itxuraoroimen propietate ziklikoak baieztatzen dira, % 100 inguruko itxura-finkatze eta
itxura-berreskuratze balioak lortzen baitira, baita seigarren ziklo termo-mekanikorako
ere (makur urdina 8.4. Irudian).
4. Atalean sintetizatutako poliuretano segmentatuen termikoki aktibatutako itxuraoroimen propietateei dagokienean, STPU2 serieko poliuretanoek 60 °C-tan ez dutenez
inolako trantsizio termikorik aurkezten, ez dira gai aldi baterako itxura finkatzeko, eta
ondorioz, soilik STPU1 (STPU1-45, STPU1-80 eta STPU1-98) serieko poliuretanoen
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itxura-oroimen propietateak aztertu dira. 8.5. Irudian, STPU1 serieko laginentzat lehen
eta bigarren ziklo termo-mekanikoetan lortutako itxura-finkatze eta itxuraberreskuratze balioak aurkezten dira, trans-trans isomero edukiaren funtziopean.

8.4. Irudia. STPU CO2-46 laginarentzat jarraian burututako itxura-oroimen ziklo ezberdinentzat lortutako
tentsio-deformazio-tenperatura diagramak, hirugarren ziklotik hasiz (makur beltza).

Espero moduan, trans-trans isomero geometriko edukia areagotzean, Rr balio
altuagoak lortzen dira (8.5.b Irudia), 4. atalean ikusi den moduan, trans-trans isomero
edukia

areagotzean

domeinu

zurrun

ordenatuak

osatzen

baitira,

itxura

berreskuratzeko segmentu zurrunen artean behar diren elkargurutzaketa fisikoak
eratuz. Lehen eta bigarren ziklo termo-mekanikoen artean Rr balioetan ikus daitezkeen
aldeak aurrez aipatutako histeresi fenomenoarekin erlaziona daitezke.
Aurrez azaldu den moduan, itxura-oroimen propietateak aurkezten dituzten
poliuretanoentzat, oso garrantzitsua da TmSS eta TmHS balioen artean plateau kautxiar
zabal baten presentzia. 4. Atalean ikusi ahal izan den moduan, STPU1-45 laginak ez du
aipatutako plateau kautxiarrik aurkezten, trans-trans isomero eduki baxua eta fase
banaketa maila baxua direla eta. Ondorioz, STPU1-45 laginarentzat itxura-finkatze eta
itxura-berreskuratze balio baxuak lortzen dira. Gainera, ziklo termo-mekanikoko
baldintzetan, 8.6. Irudiko berotze ekorketa bidez lortutako termogrametan ikus
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daitekeenez, STPU1-45 laginaren kasuan, segmentu malgua ez da domeinu ordenatuak
osatzeko gai, faseen arteko nahastea bultzatuz eta itxura-finkatze eta itxuraberreskuratze balio baxuak emanez.

8.5. Irudia. Lehenengo eta bigarren itxura-oroimen zikloetan neurtutako a) itxura-finkatze eta
b) itxura-berreskuratze balioak, STPU1-45, STPU1-80 eta STPU1-98 laginentzat,
trans-trans isomero edukiaren funtziopean.

8.6. Irudian ikus daitekeen moduan, ziklo termo-mekanikoko baldintzapean, fase
malguaren kristaltasun maila handiagoa da trans-trans isomero edukia areagotzen den
neurrian. Horregatik, itxura-finkatze balio altuenak STPU1-98 poliuretanoarentzat lortu
dira (8.5.a Irudia). Aldez aurretik STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3 serieentzat ikusi
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den moduan, segmentu malguek segmentu aldakor moduan joka dezakete hainbat
ziklo termo-mekaniko jarraietan, itxura-finkatze balio errepikakorrak emanez.

8.6. Irudia. Itxura-oroimen propietateen azterketarako erabilitako ziklo termo-mekanikoko lehen hiru
urratsen ondoren STPU1-45, STPU1-80 eta STPU1-98 laginentzat lortutako berotze termogramak.

Azkenik, STPU1 serieko poliuretanoentzat lortutako Rr eta Rf balioak STPU CO2-32
poliuretanoarentzat lortutako balioekin alderatuz (bai STPU1 serieko poliuretanoak bai
STPU CO2-32 poliuretanoa sintetizatzeko poliol berbera, CO2-a, eta segmentu zurrun
eduki bera, % 32, erabili dira), STPU CO2-32 laginarentzat itxura-finkatze balio
altuagoak lortu direla ikusi da, fase banaketa maila handiagoa dela eta kristaltasun
maila altuagoko fase malgua eratzen baita STPU CO2-32 laginaren kasuan. Itxuraberreskuratze balioei dagokienean aldiz, STPU CO2-32 laginak histeresi gehiago
aurkezten duela ikusi da, diisozianato alifatikoa erabiltzean kristaltasun maila
altuagoko fase zurrunak osatzen baitira, lehen ziklo termo-mekanikoan deformazio
plastiko eta itzulezin gehiago emanez.
8.2.2 Bionanokonpositeen termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak
7. Atalean in situ polimerizazio bidez CNC eta CHNC eduki ezberdinekin sintetizatutako
poliuretano bionanokonpositeen termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak
ere ziklo termo-mekanikoak erabiliz (60 °C-tan) aztertu dira. 8.7. Irudian, lehen bi ziklo
141

8. Atala
termo-mekanikoetan zelulosa eta kitina nanokristal eduki ezberdinekin sintetizatutako
bionanokonpositeek aurkezten dituzten Rf balioak aurkezten dira.

8.7. Irudia. Lehen eta bigarren itxura-oroimen zikloetan in situ polimerizazio bidez sintetizatutako
bionanokonpositeentzat neurtutako itxura-finkatze balioak: a) zelulosa nanokristal edukiaren arabera
eta b) kitina nanokristal edukiaren arabera.

8.7. Irudian ikus daitekeen moduan, bionanokonpositeek itxura-finkatze balio altuak
aurkezten dituzte, % 97-98 inguruko Rf balioak, nanokristal edukiarekiko inolako
menpekotasunik erakutsi gabe. Izan ere, 7. Atalean DMA eta DSC tekniken bidez ikusi
ahal izan den moduan, CNC eta CHNC edukia areagotzean fase malguaren kristaltasun
maila (itxura finkatzearen arduraduna) konstante mantentzen baita. Gainera, lehen eta
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bigarren ziklo termo-mekanikoen artean ez da Rf balioetan alde nabarmenik nabari,
segmentu malgua modu errepikakorrean domeinu kristalinoak osatzeko gai baita
hainbat ziklo termo-mekaniko jarraietan, segmentu aldakor moduan jokatuz eta itxurafinkatze balio konstateak emanez (Corcuera et al., 2012; Del Río et al., 2011; Peponi et
al., 2013; Ping et al., 2005). 8.8. Irudian ikus daitekeenez, zelulosa eta kitina
naokristalak gehitzearen abantaila nagusiena Rr balioetan ematen den hobekuntzan
dago, lehen nahiz bigarren ziklo termo-mekanikoetarako Rr balio altuagoak lortzen
baitira bionanokonpositeentzat, poliuretano puruaren balioekin alderatuz.

8.8. Irudia. Lehen eta bigarren itxura-oroimen zikloetan in situ polimerizazio bidez sintetizatutako
bionanokonpositeentzat neurtutako itxura-berreskuratze balioak: a) zelulosa nanokristal edukiaren
arabera eta b) kitina nanokristal edukiaren arabera.
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STPU17 serieko laginen segmentu zurrun edukia baxua denez, lehen ziklo termomekanikoko

itxura-berreskuratze

balioak

baxuak

dira

STPU17

poliuretano

puruarentzat, 8.1. Irudian ikus daitekeen moduan (% 52). Segmentu zurrun eduki
baxuko poliuretanoetan, aurrez ikusi den moduan, segmentu zurrunen artean
elkarrekintza

fisiko

gutxiago

ematen

dira,

itxura-oroimen

zikloan

itxura

berreskuratzeko beharrezkoak diren elastizitatea eta elkargurutzaketa fisiko maila
baxuak izanik (Lee et al., 2001). Nanokristalak gehitzean ordea, Rr balioen hobekuntza
nabarmen bat ikus daiteke (8.8. Irudia), nanokristalek agente nukleatzaile moduan
jokatzen baitute fase zurrunarekiko, segmentu zurrunen arteko elkargurutzaketa
puntu gehiago emanez eta ondorioz Rr balio altuagoak lortuz. Alde batetik, lehenengo
ziklo termo-mekanikorako, poliuretano puruaren itxura-berreskuratze balioa % 52koa
den bitartean, STPU17/CNC-0,25 laginak % 69ko itxura-berreskuratze balioa aurkezten
du, eta STPU17/CNC-2 laginak % 82koa. Kitina nanokristalekin sintetizatutako
poliuretano bionanokonpositeei dagokienean, STPU17/CHNC-0,25 laginak % 67ko
itxura-berreskuratze balioa aurkezten du eta STPU17/CHNC-2 laginak % 74koa.
Bestetik, bigarren ziklo termo-mekanikorako, poliuretano puruaren Rr balioa % 53koa
den bitartean, STPU17/CNC-0,25 laginak % 88ko itxura-berreskuratze balioa aurketzen
du eta STPU17/CNC-2 laginak % 98koa. Kitina nanorkristalekin sintetizatutako
bionanokonpositeentzat

berriz,

STPU17/CHNC-0,25

laginak

%

87ko

itxura-

berreskuratze balioa aurkezten du eta STPU17/CHNC-2 laginak % 98koa.
Aurrez atal honetako 8.2.1 sekzioan ikusi ahal izan denez, lehen ziklo termomekanikoan laginek deformazio plastiko eta itzulezina jasaten dute. Bigarren zikloan
aldiz, histeresi fenomenoa dela eta, deformazio plastiko eta itzulezin gutxiago jasaten
dute laginek, Rr balio altuagoak lortuz. Bi kasuetan (lehen eta bigaren ziklo termomekanikoetan), Rr balioen hobekuntza nabarmenagoa ikus daiteke CNC eduki baxuekin
sintetizatutako poliuretano bionanokonpositeentzat. 7. atalean ikusi ahal izan denez,
zelulosa nanokristalek kitina nanokristalek baino nukleazio efektu nabarmenagoa
eragiten dute, zelulosa nanokristalekin sintetizatutako bionanokonpositeentzat fase
zurrun kristalinoagoak eta segmentu zurrunen arteko elkargurutzaketa puntu gehiago
lortuz, Rr balioen hobekuntza nabarmenarekin batera. Horrenbestez, termikoki
aktibatutako itxura-oroimen propietate eskasak eskaintzen dituzten poliuretanoei
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nanokristal eduki baxuak gehitzean, % 25eko segmentu zurrun edukiarekin
sintetizatutako poliuretanoen (lan honetan sintetizatutako poliuretanoen artean
itxura-oroimen propietate hoberenak eskaintzen dituztenak) antzeko itxura-oroimen
propietateak eskaintzen dituzten bionanokonpositeak sintetiza daitezke.
Azkenik, 8.9. Irudian, STPU17/CNC-1 eta STPU17/CHNC-1 bionanokonpositeentzat
jarraian burututako itxura-oroimen ziklo ezberdinentzat lortutako tentsio-deformaziotenperatura diagramak aurkezten dira, hirugarren ziklotik hasita (makur beltza), itxuraoroimen propietate ziklikoak baieztatuz, % 100 inguruko R f eta Rr balioak lortzen
baitira.

8.9. Irudia. a) STPU17/CNC-1 eta b) STPU17/CHNC-1 laginentzat jarraian burututako itxura-oroimen ziklo
ezberdinentzat lortutako tentsio-deformazio-tenperatura diagramak,
hirugarren zikloarekin hasiz (makur beltzak).
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8.2.3 Poliuretano segmentatuen eta bionanokonpositeen in vitro erantzun
zelularraren azterketa
Hazkuntza zelularrean gerta daitezkeen aldaketak aztertzeko, epe motzeko
zitotoxikotasun saiaketak burutu dira, L-929 murino fibroblasto zelulak aukeratutako
laginetan inkubatuz, 24, 48 eta 72 orduz 37 °C-tan, aurrez 2. atalean azaldu den
moduan. 7. Atalean sintetizatutako bionanokonpositeetako bat (STPU17/CHNC-1), eta
bionanokonposite horri dagokion poliuretano purua (STPU17) aukeratu dira in vitro
erantzun zelularraren azterketa burutzeko (8.10. Irudia).

8.10. Irudia. a) Kontrol positiboaren (PVC), kontrol negatiboaren (HDPE), poliuretano puruaren (STPU17)
eta poliuretano bionanokonpositearen (STPU17/CHNC-1) absorbantzia balioak 540 nm-tan
eta ikubazio denboraren funtziopean, eta b) L-929 murino fibroblasto zelulen
bideragarritasuna inkubazio denboraren funtziopean.
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8.10.a Irudian, saiaketa kolorimetriko bidez kontrol positiboarentzat (PVC), kontrol
negatiboarentzat (HDPE), poliuretano puruarentzat (STPU17) eta poliuretano
bionanokonpositearentzat (STPU17/CHNC-1) lortutako absorbantzia balioak ikus
daitezke inkubazio denboraren funtziopean. PVCa kontrol positibo moduan erabili da,
eta toxikotasun nabarmen bat aurkezten du, L-929 murino fibroblasto zelulak ez baitira
ugaritzeko gai. STPU17 eta STPU17/CHNC-1 laginek ordea, kontrol negatiboarekiko
antzekotasun handiagoa duen portaera aurkezten dute, zelulen ugaritze ez-toxiko bat
emanez.
Erantzun zitotoxikoaren neurri moduan, 8.10.b Irudian, kontrol negatiboarekiko
zelulen ugaritzea aurkezten da (bideragarritasuna) inkubazio denboraren funtziopean.
Argi ikus daiteke lehenengo 24 orduetan zelulen bideragarritasuna % 70ekoa baino
altuagoa dela bai STPU17 bai STPU17/CHNC-1 laginentzat, toxikotasun ezaren
indikatzaile moduan. 24 orduren ondoren ordea, zelulen ugaritzean beherakada bat
ikus daiteke STPU17 eta STPU17/CHNC-1 laginentzat, kontrol negatiboaren joerarekin
konporatuz gero. Hala ere, 24 orduz goragoko denboretan, aztertutako laginen
portaerak

antzekotasun

handiagoak

ditu

kontrol

negatiboarekiko

kontrol

positiboarekiko baino. Gainera, ISO 10993-12 arauak soilik lehen 24 orduak hartzen
ditu kontuan epe motzeko zitotoxikotasun saiaketen kasuan.
8.11. Irudian, STPU17 eta STPU17/CHNC-1 laginen gainzalean L-929 murino fibroblato
zelulak erein eta 72 orduz inkubatu ondoren lortutako SEM mikrografiak aurkezten
dira. Mikrografietan ikus daitekeenez, nahiz eta zelula bakan batzuk kontrako
efekturen bat aurkeztu, orokorrean, L-929 murino fibroblasto zelula lauak, ondo
sakabanatuak eta laginen gainazalari itsatsiak ikus daitezke, zelulen bideragarritasun
eta itsaskortasun on bat adieraziz.
Zelula/lagin arteko elkarrekintzetan parametro ugarik eragin dezakete, laginaren
gainazaleko morfologia parametro garrantzitsuenetariko bat izanik. 7. Atalean AFM
irudien bidez ikusi ahal izan denez (7.5. Irudia), nanokristalak gehitzean
bionanokonpositeen morfologian aldaketa nabarmenak gertatzen dira, fibroblasto
zelulen hazkuntzan eraginez. Ondorioz, bionanokonposite eta poliuretano puruak
aurkeztutako morfologia ezberdinek, zelulen itsaskortasuna ere ezberdina izatea
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eragin dezakete (Rueda et al., 2013a). Horrenbestez, zelulen itsaskortasun eta
ugaritzean parametro ezberdinek duten eragina aztertzea garrantzitsua litzateke,
zitotoxikotasun saiketetan ikusitako portaera ezberdinak hobeto ulertzeko.

8.11. Irudia. a) Poliuretano puruaren (STPU17) eta b) poliuretano bionanokonpositearen
(STPU17/CHNC-1) gainazalaren gainean L-929 murino fibroblasto zelulak erein ondoren
eta 72 orduz inkubatu ondoren lortutako SEM mikrografiak.

8.3 Ondorioak
Termikoki-aktibatutako ziklo termo-mekanikoen bidez, atal honetan aztertutako
materialek itxura-oroimen propietate bikainak aurkezten dituztela ikusi da, termikoki
aktibatutako itxura-oroimen propietateak behar diren aplikazioetan erabiltzeko
hautagai egokiak izanik. Poliuretano segmentatu termoplastikoen sintesian erabilitako
kastore landare-oliotik eratorritako poliolen kristaltasun maila altua dela eta, itxurafinkatze balio altuak eskaintzen dituzten poliuretanoak lortu dira, baita segmentu
zurrun eduki altuekin ere. Segmentu zurrun edukia areagotzean, lehen ziklo termo148

Poliuretano segmentatu eta bionanokonposite termoerantzuleak
mekanikoan deformazio plastiko eta itzulezin gehiago ematen dela ikusi da, itxuraberreskuratze balio baxuak emanez. Lehen ziklo termo-mekanikoaren ondoren ordea,
Rr balioetan hobekuntza nabarmena ikusi da, % 80-100 inguruko balioak emanez.
Bestalde, trans-trans isomero geometriko edukia areagotzean, edota zelulosa eta
kitina nanokristal edukia areagotzean, segmentu zurrunen artean elkargurutzaketa
fisiko gehiago ematen direla ikusi da, Rr balio altuagoak lortuz (% 100 inguruko itxuraberreskuratze balioak lortu dira bigarren ziklo termo-mekanikorako). Azkenik, epe
motzeko zitotoxikotasun saiaketen bidez ikusi denez, termikoki aktibatutako itxuraoroimen propietate bikainak aurkezten dituzten poliuretano eta poliuretano
bionanokonpositeak hautagai egokiak dira tenperaturaren aurrean erantzuteko gai
diren material gisa biomedikuntza arloko aplikazioetan erabiltzeko.
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9. Ondorio
argitalpenak

orokorrak,

etorkizunerako

lan-ildoak

eta

Atal honetan, lan honetatik lortutako ondorio orokorrak aurkezten dira eta lanari
jarraipena emateko etorkizunerako ildo batzuk proposatzen dira.

9.1 Ondorio orokorrak
Sarreran aipatu den moduan (1. Atala), lan honen helburu nagusiena poliuretano
segmentatuak eta hauen bionanokonpositeak sintetizatzea izan da, horretarako
baliabide

berriztagarriak

erabiliz.

Kastore

landare-oliotik

eratorritako

poliol

erdikristalinoak, arto-azukrean oinarritutako kate luzatzailea eta zelulosa eta kitina
nanokristalak erabili dira material beriztagarri moduan, jatorri petrokimikotik lortutako
poliuretano eta nanokonpositeekin alderatuz, propietate leihakorrak aurkezten
dituzten poliuretano eta bionanokonpositeak sintetizatu direlarik.
Kristaltasun maila ezberdineko fase malgu eta zurrunak dituzten poliuretanoak
sintetizatu dira, poliolen egitura kimikoa eta masa molekularra aldatuz, diisozianato
ezberdinak erabiliz, eta baita bi segmentuen (malgua eta zurruna) edukia aldatuz ere.
Honela, fase malgu eta zurrunaren kristaltasun maila handitzean, zurruntasun
altuagoko poliuretanoak eta egonkortasun termo-mekaniko altuagoko poliuretanoak
lortzen direla ikusi ahal izan da. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateei
dagokienez, fase malguak kristaltasun maila altua aurkezten duen poliuretanoen
kasuan, itxura-finkatze balio altuak lortu dira. Bestalde, itxura-berreskuratze balioei
dagokienez, kristaltasun maila ez oso altuko fase zurrunak dituzten poliuretanoek
aurkezten dituzte Rr balio altuenak. Kristaltasun maila baxuko fase zurrunez osatuta
dauden poliuretanoen kasuan, itxura-berreskuratze balio baxuak lortu dira, hauek ez
baitituzte nahikoa elkarrekintza fisiko aurkezten. Fase zurrunaren kristaltasuna
handitzean aldiz, nahiz eta segmentu zurrunen artean elkarrekintza gehiago egon eta
elkargurutzaketa fisiko gehiago gertatu, deformazio plastiko eta itzulezina dela eta,
itxura-berreskuratze balio baxuak lortzen dira. Histeresi deitutako fenomenoaren
ondorioz, bigarren itxura-oroimen zikloan, deformazio plastiko gutxiago ematen da,
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eta ondorioz, sintetizatutako poliuretanoek % 80-100 bitarteko itxura-berreskuratze
balioak aurkezten dituzte bigarren itxura-oroimen ziklorako, segmentu zurrun eduki
baxuko poliuretanoek izan ezik.
Poliuretano bionanokonpositeak solvent casting eta in situ polimerizazioa bezala
ezaguntzen diren tekniken bidez sintetizatu dira, hidrolisi azido bidez zelulosa
mikrokristalinotik eta α-kitina hautsetik abiatuz isolatutako zelulosa eta kitina
nanokristalak erabiliz, hurrenez hurren. Nanokristalak gehitzearekin batera, fase
banaketaren areagotze bat ematen dela ikusi da, nanokristalek agente nukleatzaile
moduan jokatzen baitute segmentu zurrun edo/eta malguarekiko, segmentuen
kristaltasunaren eta poliuretanoan ematen den fase banaketaren arabera. Gainera,
nanokristalak gehitzeak materialaren zurruntasunaren areagotzea dakar, egonkortasun
termo-mekaniko altuagoak lortzearekin batera. In situ polimerizazio teknikaren bidez
sintetizatutako bionanokonpositeen kasuan propietate termiko eta mekanikoetan
hobekuntza nabarmenak ikusi dira nahiz eta nanokristal edukia baxua izan,
nanokristalak poliuretano kateari kobalenteki lotuta baitaude. Segmentu zurrun eduki
baxuko bionanokonpositeetan ematen den fase zurrunaren nukleatzea dela eta,
material zurrunagoak eta elkargurutzaketa altuagokoak lortu dira, itxura-berreskuratze
balio altuak erakutsiz eta aldi berean, material hauen segmentu malgu eduki altua eta
kristaltasun altua direla eta, itxura-finkatze balioak ere altuak dira.
Azkenik, epe motzeko zitotoxikotasun saiaketen bidez ikusi ahal izan denez,
sintetizatutako poliuretano segmentatuek eta bionanokonpositeek portaera ez-toxikoa
aurkezten dute, biomedikuntza arloko aplikazioetan termikoki aktibatutako itxuraoroimen material gisa erabiltzeko hautagai ezin hobetzat kontsidera daitezkeelarik.

9.2 Etorkizunerako lan-ildoak
Hemen aurkeztutako lanari jarraipena eman asmoz, sintetizatutako poliuretano
segmentatu eta bionanokonpositeen itxura-oroimen propietateak deformazio
altuagoetan (% 100 edota % 200) aztertzea interesagarria litzateke, % 50eko
deformazioan lortutako itxura-finkatze eta itxura-berreskuratze balioekin alderatu
asmoz. Honela, lan honetan sintetizatutako materialen aplikazio eremu posibleak
154

Ondorio orokorrak, etorkizunerako lan-ildoak eta argitalpenak
zabalduz,

esate

baterako

egiturazko

autoosatze

material

gisa

erabiliz

automobilgintzan. Interesgarria litzateke lan honetan sintetizatutako materialen itxuraoroimen propietateak tenperatura ez den beste estimulu batzuekiko aztertzea, esate
baterako argia edota hezetasunaren aurrean aurkezten dituzten itxura-oroimen
propietateak aztertzea.
Sintetizatutako poliuretanoek egoera fundituan aurkezten duten portaera eta ondorioz
prozesatzerako garaian erakutsiko duten portaera aztertzeko azterketa erreologiko
sakon bat burutzea beharrezkoa litzateke. Horretarako, interesgarria litzateke pilatze
eta galera moduluaren jokamoldearen azterketa maiztasun ekorketa dinamikoen bidez
eta tenperatura ezberdinetan burutzea, lortutako datu esperimentalak modelo
teorikoen bidez doituz.
Aipatu beharreko beste erronka bat zilar eta urre nanopartikulen erabilera litzateke.
Poliuretano nanokonpositeen sintesian zilar edota urre nanopartikulak gehituz gero,
propietate mekanikoetan hobekuntzak ikusteaz gain, materialen aktibitate biologikoa
ere hobetuko litzateke, izan ere, zilar eta urre nanopartikulek propietate
antimikrobianoak baitituzte. Gainera, material hauen termikoki-aktibatutako itxuraoroimen propietateen azterketa ere interesgarria litzateke, biomedikuntzan estimulu
ezberdinen aurrean erantzuteko gai diren material gisa erabili ahal izateko.

9.3 Argitalpen eta kongresuen zerrenda
Lan honetan zehar lortutako emaitzak ondorengo artikulu zientifiko eta kongresuetan
aurkeztuak izan dira.
9.3.1 Argitalpenen zerrenda
Egileak

Saralegi, A., Foster, J. E., Weder, C., Eceiza, A., Corcuera, M. A.

Izenburua

Thermoplastic shape-memory polyurethanes based on natural
oils

Aldizkaria

Smart Materials and Structures. Berrikuspenpean

Urtea

2013

Inpaktu-faktorea

2.024 (JCR 2012)
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2013
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1/24 (Materials Science, Composites) (JCR 2012)

Egileak
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2013

Inpaktu-faktorea
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4/83 (Polymer Science) (JCR 2012)
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IRUDIEN ZERRENDA
1. ATALA. SARRERA
1.1. Irudia. Uretano funtzio-taldearen egitura kimikoa.

4

1.2. Irudia. Azido rizinoleikoaren egitura kimikoa.

8

1.3. Irudia. Poliuretanoen sintesian erabilitako bi etapako polimerizazio
erreakzioaren eskema orokorra.

11

1.4. Irudia. Poliuretano segmentatu baten mikrofase banaketaren
adierazpen eskematikoa.

12

1.5. Irudia. Zelulosaren egitua kimikoa.

14

1.6. Irudia. Kitinaren egitura kimikoa.

16

1.7. Irudia. Itxura-oroimen bakarreko portaeraren eskema makroskopiko
sinplifikatua.

17

2. ATALA. MATERIALAK ETA TEKNIKA ESPERIMENTALAK
2.1. Irudia. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen propietateak aurkezten
dituen poliuretano segmentatu termoplastiko baten ohiko tentsiodeformazio-tenperatura diagrama, ziklo termo mekanikoan aplikatutako
urrats ezberdinak zehaztuz. Indar-abiadura konstantean eta programazio
tenperaturan ematen den laginaren deformazioa (1), hozte prozesua (2),
tentsioaren erretiratzea(3), eta azkenik, tenperaturaren igoera eta itxura
iraunkorraren berreskuratzea (4). εm, εu eta εf-k lortutako deformazio
maximoa, tentsioaren askapenaren ondoren lortutako deformazioa eta
amaierako deformazioa diren hurrenez hurren.

29

3. ATALA. DIISOZIANATO ALIFATIKOAN OINARRITUTAKO POLIURETANO
SEGMENTATUEN SINTESIA
3.1. Irudia. Erlazio estekiometrikoan eta 90 °C-tan, CO2 eta HDIaren arteko
erreakziori dagozkion espektro infragorri multzoa, erreakzio denbora
ezberdinetan lortuak. Barruko irudia: isozianato konbertsioa denboraren
funtziopean.

38
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3.2. Irudia. STPU CO1-46, STPU CO2-46 eta STPU CO3-46 laginen FTIR
espektroak, uretano taldeari dagozkion piko adierazgarriak identifikatuta
agertzen direlarik.

41

3.3. Irudia. Karbonilo funtzio-taldearen tentsioko bibrazio eskualdeko FTIR
espektroak: a) STPU CO1 seriea, b) STPU CO2 seriea, eta c) STPU CO3
seriea.

42

3.4. Irudia. Segmentu zurrun eduki ezberdinak eta masa molekular
ezberdineko poliolak erabiliz tenperatura tarte baxuetan (ezkerreko
grafikak) eta tenperatura tarte altuetan (eskuineko grafikak) lortutako
poliuretano segmentatuen DSC termogramak: a) STPU CO1 seriea, b) STPU
CO2 seriea, eta c) STPU CO3 seriea.

44

3.5. Irudia. a) Fase malguarentzat eta b) fase zurrunarentzat lortutako
kristaltasun maila erlatiboen balioak segmentu zurrun eduki ezberdineko
poliuretano segmentatuentzat.

48

3.6. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen pilaketa moduluaren
(E') eta tan δ galera-faktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean, a) STPU
CO1 seriearentzat, b) STPU CO2 seriearentzat, eta c) STPU CO3
seriearentzat.

50

3.7. Irudia. X izpien difrakzioaren bidez lortutako segmentu malgu eta
zurrun puruen eta poliuretano segmentatuen difraktogramak: a) STPU CO1
seriearentzat, b) STPU CO2 seriearentzat, eta c) STPU CO3 seriearentzat.

54

3.8. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz
berregositako filmeen altuera (ezkerreko irudia), fase (erdiko irudia) eta 3
dimentsioko (eskuineko irudia) AFM irudiak, a) STPU CO1-17, b) STPU CO217, eta c) STPU CO3-17 laginentzat.

55

3.9. Irudia. a) STPU CO1 seriearentzat, b) STPU CO2 seriearentzat eta c)
STPU CO3 seriearentzat, trakzio saiaketen bidez, lortutako tentsiodeformazio makurrak.

58

3.10. Irudia. Young-en moduluaren bilakaera segmentu zurrun edukiaren
aurrean.
186
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4. ATALA. DIISOZIANATO ZIKLOALIFATIKOAN
POLIURETANO SEGMENTATUEN SINTESIA

OINARRITUTAKO

4.1. Irudia. 4,4'-diziklohexil metano diisozianatoaren isomero geometriko
ezberdinen egiturak.

64

4.2. Irudia. Isomero nahaste ezberdinak dituzten 4,4'-diziklohexil metano
diisozianatoen 13C NMR espektroak: a) % 98 t,t-H12MDI, b) % 80 t,t-H12MDI,
eta c) % 45 t,t-H12MDI.

65

4.3. Irudia. Isomero nahaste ezberdinak dituzten 4,4'-diziklohexil metano
diisozianatoen DSC termogramak.

66

4.4. Irudia. Erlazio molarrean dauden CO2 eta % 45 t,t-H12MDI osagaientzat
FTIR teknikaren bidez tenperatura ezberdinetan eta katalizatzailearekin eta
katalizatzailerik

gabe

lortutako

isozianato

konbertsio

makurrak,

denboraren funtziopean.

67

4.5. Irudia. Karbonilo funtzio-taldearen tentsioko bibrazio eskualdeko FTIR
espektroak: a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.
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4.6. Irudia. Sintetizatutako poliuretanoen DSC termogramak lehen berotze
ekorketarako: a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.

72

4.7. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen termogramak hozte
ekorketarako: a) STPU1 seriea, eta b) STPU2 seriea.

73

4.8. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen pilaketa moduluaren
(E') eta tan δ galera-faktorearen bilakaera tenperaturaren aurrean, a)
STPU1 seriearentzat, eta b) STPU2 seriearentzat.

75

4.9. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM altuera
(ezkerreko irudia) eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia), a)
STPU1-45 laginarentzat, b) STPU1-80 laginarentzat, eta c) STPU1-98
laginarentzat.

76

4.10. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM
altuera (ezkerreko irudia) eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia),
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a) STPU2-45 laginarentzat, b) STPU2-80 laginarentzat, eta c) STPU2-98
laginarentzat.

77

4.11. Irudia. a) STPU1 seriearentzat, eta b) STPU2 seriearentzat, trakzio
saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio makurrak.

79

5. ATALA. ZELULOSA ETA KITINA NANOKRISTALAK
5.1. Irudia. Nanokristalak isolatzeko erabili den hidrolisi azidoren eskema.

85

5.2. Irudia. Zelulosa nanokristalen AFM a) altuera eta b) fase irudiak, eta c)
altuera irudiko lerro gorriari dagokion altuera profila.

87

5.3. Irudia. Kitina nanokristalen AFM a) altuera eta b) fase irudiak, eta c)
altuera irudiko lerro gorriari dagokion altuera profila.

87

5.4. Irudia. Zelulosa nanokristalen balorazio konduktimetriko bidez
lortutako makurra.

88

5.5. Irudia. Zelulosa mikrokristalinoaren hidrolisi azido bidez lortutako
zelulosa nanokristalen X izpien difraktograma.

90

5.6. Irudia. α-Kitina hautsaren hidrolisi azido bidez lortutako kitina
nanokristalen X izpien difraktograma.

91

6. ATALA. POLIURETANO BIONANOKONPOSITEEN PRESTAKETA SOLVENT
CASTING TEKNIKAREN BIDEZ
6.1. Irudia. DSC tekinaren bidez a) % 17 eta b) % 46ko segmentu zurrun
edukiarekin prestatutako bionanokonpositeentzat lortutako berotze
termogramak, eta c) % 17 eta d) % 46ko segmentu zurrun edukiarekin
prestatutako bionanokonpositeen hozte termogramak.

97

6.2. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen
pilaketa moduluaren (E') eta tan δ galera-faktorearen bilakaera
tenperaturaren aurrean, a) STPU17 seriearentzat, eta b) STPU46
seriearentzat.
6.3. Irudia. Esperimentalki eta eredu teoriko ezberdinak erabiliz fase
malguaren fusio tenperaturaren gainetik lortutako pilaketa modulu balioak
188
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a) STPU17 eta b) STPU46 serieko bionanokonpositeentzat, zelulosa
nanokristal frakzio bolumetrikoaren aurrean (υR).

103

6.4. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz
berregositako filmeen altuera (ezkerreko irudia) eta fase (eskuineko irudia)
AFM

irudiak,

a)

STPU17

poliuretanoarentzat,

b)

STPU17-3

bionanokonpositearentzat, eta c) STPU17-10 bionanokonpositearentzat.
Krio-ultramikrotomo bidez lortutako STPU17-10 bionanokonpositearen
zehar-ebakiaren fase irudia ere aurkezten da.

104

6.5. Irudia. Spin-coating bidez lortutako eta 100 °C-tan 12 orduz
berregositako filmeen altuera (ezkerreko irudia) eta fase (eskuineko irudia)
AFM

irudiak,

a)

STPU46

poliuretanoarentzat,

b)

STPU46-3

bionanokonpositearentzat, eta c) STPU46-10 bionanokonpositearentzat.

105

6.6. Irudia. a) STPU17 seriearentzat, eta b) STPU46 seriearentzat, trakzio
saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio makurrak.

106

6.7. Irudia. Sintetizatutako poliuretano segmentatuen termogramak hozte
ekorketarako: a) STPU45 seriea, b) STPU80 seriea eta c) STPU98 seriea.

110

6.8. Irudia. a) STPU45 seriearentzat, b) STPU80 seriearentzat, eta c)
STPU98 seriearentzat trakzio saiaketen bidez lortutako tentsio-deformazio
makurrak.

113

7. ATALA. POLIURETANO BIONANOKONPOSITEEN SINTESIA IN SITU
POLIMERIZAZIOAREN BIDEZ
7.1.

Irudia.

Poliuretano

bionanokonpositeen

sintesian

erabilitako

prozeduraren eskema, osatzen diren aurre-polimero ezberdinen eta
bionanokonpositeen egitura kimikoak aurkeztuz, baita sintesian erabilitako
osagaien egitura kimikoak ere. Osagaien arteko erlazio molarra 1:2:1 da,
poliola:diisozianatoa:kate luzatzailea + CNC edota poliola:diisozianatoa:
kate luzatzailea + CHNC, zelulosa eta kitina nanokristalekin sintetizatutako
bionanokonposite serieentzat.

118
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7.2. Irudia. Fase malguaren eta fase zurrunaren kristaltasun maila
erlatiboen balioak (χc(SS) eta χc(HS), hurrenez hurren), a) zelulosa
nanokristalekin,

eta

b)

kitina

nanokristalekin

sintetizatutako

bionanokonpositeentzat.

121

7.3. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen
termogramak hozte ekorketarako: a) STPU17/CNC seriea, eta b)
STPU17/CHNC seriea.

122

7.4. Irudia. Sintetizatutako poliuretano puru eta bionanokonpositeen
pilaketa moduluaren (E') eta tan δ galera-faktorearen bilakaera
tenperaturaren

aurrean,

a)

STPU17/CNC

seriearentzat,

eta

b)

STPU17/CHNC seriearentzat.
7.5.

Irudia.

Trakzio

123
saiaketen

bidez

poliuretano

eta

bionanokonpositeentzat lortutako Young-en modulu (E), muga elastikoko
trakzio erresistentzia (σy) eta haustura uneko deformazio balioak,
nanokristal edukiaren aurrean.

126

7.6. Irudia. Krio-ultramikrotomo bidez lortutako zehar-ebakien AFM altuera
(ezkerreko irudia) eta hiru dimentsioko irudiak (eskuineko irudia), a)
STPU17

laginarentzat,

b)

STPU17/CNC-2

laginarentzat,

eta

c)

STPU17/CHNC-2 laginarentzat.

128

8. ATALA. POLIURETANO SEGMENTATU ETA BIONANOKONPOSITEEN
APLIKAZIOA MATERIAL TERMOERANTZULE GISA
8.1. Irudia. Lehen ziklo termo-mekanikoan, segmentu zurrun eduki
ezberdineko poliuretanoentzat (STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3
serieak) lortutako a) itxura-finkatze eta b) itxura-berreskuratze balioak.

134

8.2. Irudia. Termikoki aktibatutako itxura-oroimen prozesuaren mekanismo
molekularraren irudikapen eskematikoa, a) HS eduki baxuko STPU-entzat,
b) HS eduki ertaineko STPU-entzat, eta c) HS eduko altuko STPU-entzat.

190
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8.3. Irudia. Bigarren ziklo termo-mekanikoan, segmentu zurrun eduki
ezberdineko poliuretanoentzat (STPU CO1, STPU CO2 eta STPU CO3
serieak) lortutako a) itxura-finkatze eta b) itxura-berreskuratze balioak.

137

8.4. Irudia. STPU CO2-46 laginarentzat jarraian burututako itxura-oroimen
ziklo ezberdinentzat lortutako tentsio-deformazio-tenperatura diagramak,
hirugarren ziklotik hasiz (makur beltza).

139

8.5. Irudia. Lehenengo eta bigarren itxura-oroimen zikloetan neurtutako a)
itxura-finkatze eta

140

8.6. Irudia. Itxura-oroimen propietateen azterketarako erabilitako ziklo
termo-mekanikoko lehen hiru urratsen ondoren STPU1-45, STPU1-80 eta
STPU1-98 laginentzat lortutako berotze termogramak.

141

8.7. Irudia. Lehen eta bigarren itxura-oroimen zikloetan in situ
polimerizazio bidez sintetizatutako bionanokonpositeentzat neurtutako
itxura-finkatze balioak: a) zelulosa nanokristal edukiaren arabera eta b)
kitina nanokristal edukiaren arabera.

142

8.8. Irudia. Lehen eta bigarren itxura-oroimen zikloetan in situ
polimerizazio bidez sintetizatutako bionanokonpositeentzat neurtutako
itxura-berreskuratze balioak: a) zelulosa nanokristal edukiaren arabera eta
b) kitina nanokristal edukiaren arabera.

143

8.9. Irudia. a) STPU17/CNC-1 eta b) STPU17/CHNC-1 laginentzat jarraian
burututako

itxura-oroimen

ziklo

ezberdinentzat

lortutako

tentsio-

deformazio-tenperatura diagramak, hirugarren zikloarekin hasiz (makur
beltzak).

145

8.10. Irudia. a) Kontrol positiboaren (PVC), kontrol negatiboaren (HDPE),
poliuretano puruaren (STPU17) eta poliuretano bionanokonpositearen
(STPU17/CHNC-1)

absorbantzia

balioak

540

nm-tan

eta

ikubazio

denboraren funtziopean, eta b) L-929 murino fibroblasto zelulen
bideragarritasuna inkubazio denboraren funtziopean.

146

8.11. Irudia. a) Poliuretano puruaren (STPU17) eta b) poliuretano
bionanokonpositearen (STPU17/CHNC-1) gainazalaren gainean L-929
191
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murino fibroblasto zelulak erein ondoren eta 72 orduz inkubatu ondoren
lortutako SEM mikrografiak.

192

148

Eranskinak

TAULEN ZERRENDA
1. ATALA. SARRERA
1.1.

Taula.

Poliuretanoen

sintesian

erabiltzen

diren

diisozianato

nagusienen egitura kimikoa.

6

2. ATALA. MATERIALAK ETA TEKNIKA ESPERIMENTALAK
2.1. Taula. Lan honetan zehar erabilitako poliolen egitura kimikoak eta

24

propietate fisiko-kimikoak.
3. ATALA. DIISOZIANATO ALIFATIKOAN OINARRITUTAKO POLIURETANO
SEGMENTATUEN SINTESIA
3.1. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen
izendapena, konposizio kimikoa, erlazio molarra eta segmentu zurrun
edukia.

40

3.2. Taula. DSC neurketen bidez lortutako fase malguaren beira trantsizio
tenperatura (TgSS), fusio tenperatura (TmSS) eta fusio entalpia (ΔHmSS)
balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS) eta entalpia (ΔHmHS)
balioak, sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoentzat.

45

3.3. Taula. Sintetizatutako poliuretanoentzat tenperatura ezberdinetan
lortutako pilaketa moduluak (E'): fase malguaren beira trantsizio
tenperatura azpitik (-75 °C-tan), fase malguaren fusio tenperatura azpitik
(45 °C-tan) eta fase malguaren fusio tenperatura gainetik (75 °C-tan).

51

3.4. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatuentzat lortutako
propietate mekanikoak.
4. ATALA. DIISOZIANATO ZIKLOALIFATIKOAN
POLIURETANO SEGMENTATUEN SINTESIA

57
OINARRITUTAKO

4.1. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen
izendapena, konposizio kimikoa, eta H12MDIaren trans-trans isomero
geometriko edukia.

69
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4.2. Taula. Sintetizatutako poliuretano segmentatu termoplastikoen
propietate mekanikoak.

78

6. ATALA. POLIURETANO BIONANOKONPOSITEEN PRESTAKETA SOLVENT
CASTING TEKNIKAREN BIDEZ
6.1. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruentzat (STPU17 eta
STPU46)

eta

solvent

casting

teknikaren

bidez

prestatutako

bionanokonpositeentzat (STPU17 eta STPU46 serieak) lortutako fase
malguaren fusio tenperatura (TmSS), entalpia (ΔHmSS) eta kristaltasun maila
erlatibo (χc(SS)) balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS),
entalpia (ΔHmHS) eta kristaltasun maila erlatibo (χc(HS)) balioak.

98

6.2 Taula. Diisozianato alifatikoan oinarritutako poliuretanoak erabiliz,
solvent casting teknikaren bidez prestatutako bionanokonpositeen
propietate mekanikoak.

107

6.3. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruentzat (STPU45, STPU80
eta

STPU98)

eta

solvent

casting

teknikaren

bidez

prestatutako

bionanokonpositeentzat (STPU45-X, STPU80-X eta STPU98-X) lortutako fase
malguaren fusio tenperatura (TmSS), entalpia (ΔHmSS) eta kristaltasun maila
erlatibo (χc(SS)) balioak, eta fase zurrunaren fusio tenperatura (TmHS),
entalpia (ΔHmHS) eta kristaltasun maila erlatibo (χc(HS)) balioak.

109

6.4. Taula. Diisozianato zikloalifatikoan oinarritutako poliuretanoak
erabiliz, solvent casting teknikaren bidez prestatutako bionanokonpositeen
propietate mekanikoak.

112

7. ATALA. POLIURETANO BIONANOKONPOSITEEN SINTESIA IN SITU
POLIMERIZAZIOAREN BIDEZ
7.1. Taula. DSC neurketen bidez, poliuretano puruarentzat (STPU17) eta in
situ

polimerizazio

bidez

sintetizatutako

bionanokonpositeentzat

(STPU17/CNC eta STPU17/CHNC) lortutako fase malguaren fusio
tenperatura (TmSS) eta entalpia (ΔHmSS) balioak, eta fase zurrunaren fusio
tenperatura (TmHS) eta entalpia (ΔHmHS) balioak.
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Eranskinak
7.2. Taula. Trakzio saiakeen bidez sintetizatutako poliuretano puruarentzat
(STPU17) eta bionanokonpositeentzat (STPU17/CNC eta STPU17/CHNC)
lortutako propietate mekanikoak.
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Eranskinak

LABURDUREN ZERRENDA
HS

Segmentu zurruna

SS

Segmentu malgua

STPU

Poliuretano segmentatu termoplastikoa

MDI

4,4'-Metilen difenil diisozianatoa

TDI

Tolueno diisozianatoa

HDI

1,6-Hexametilen diisozianatoa

IPDI

5-Isozianato-1-(isozianato metil)-1,3,3-trimetil
ziklohexanoa

H12MDI

4,4'-Diziklohexil metano diisozianatoa

DABCO

1,4-Diazabiziklo-[2.2.2]-oktanoa

IOH

Hidroxilo zenbakia

Mn

Zenbakizko masa molekularra

CNC

Zelulosa nanokristalak

CHNC

Kitina nanokristalak

CO

Kastore landare-olioa

PHMPMCD

Poli(hexametilen pentametilen karbonato) diola

PD

1,3-Propanodiola

MCC

Zelulosa mikrokristalinoa

FTIR

Fourier-en transformatuaren espektroskopia
infragorria

13

C NMR

Karbonozko erresonantzia magnetiko nuklearra

XRD

X izpien difrakzioa

DSC

Ekorketa diferentzialeko kalorimetria

DMA

Analisi dinamiko-mekanikoa

AFM

Indar atomikozko mikroskopia

rpm

Bira minutuko

ppm

Miloi bakoitzeko zatiak

SEM

Ekorketa elektronikoko mikroskopia

HDI-PD

1,6-Hexametilen diisozianatoan eta 1,3propanodiolean oinarritutako segmentu zurruna
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Eranskinak
NCO

Isozianato funtzio-taldea

OH

Hidroxilo funtzio-taldea

DBTDL

Eztainuzko dibutil dilauratoa

DMF

N,N-Dimetilformamida

THF

Tetrahidrofuranoa

HDPE

Dentsitate altuko polietilenoa

PVC

Polibinil kloruroa
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IKURREN ZERRENDA
Tg

Beira trantsizio tenperatura

Tm

Fusio tenperatura

HNCO

Isozianato taldearen tentsioko bibrazioari dagokion
pikoaren altuera

Href

C-H loturaren tentsio simetrikoko bibrazioari
dagokion pikoaren altuera

α

Isozianato konbertsioa

E'

Pilaketa modulua

E'c

Eredu teoriko ezberdinak erabiliz kalkulatutako
pilaketa modulu teorikoa

tan δ

tan δ galera-faktorea

Rf

Itxura-finkatzea

Rr

Itxura-berreskuratzea

εm

Trakzio ziklo termo-mekanikoan lortzen den
gehienezko deformazioa

εu

15 °C-tan eta tentsioa kendu ondoren lortutako
deformazioa

εf

Itxura berreskuratu ondoren lortzen den amaierako
deformazioa

N

Itxura-oroimen ziklo kopurua

E

Young-en modulua

σy

Muga elastikoko trakzio erresistentzia

σmax

Gehienezko deformazioan ematen den trakzio
erresistentzia

εb

Haustura uneko deformazioa

[A]test

Lagin-zelulen absorbantzia

[A]control

Kontrol negatiboaren zelulen absorbantzia

υR

Frakzio bolumetrikoa

TgSS

Fase malguaren beira trantsizio tenperatura

TmSS

Fase malguaren fusio tenperatura
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TgHS

Fase zurrunaren beira trantsizio tenperatura

TmHS

Fase zurrunaren fusio tenperatura

χc

Kristaltasun maila erlatiboa

χc(SS)

Fase malguaren kristaltasun maila erlatiboa

χc(HS)

Fase zurrunaren kristaltasun maila erlatiboa

ΔHe

DSC bidez esperimentalki lortutako fusio entalpia

ΔHt

Fusio entalpia teorikoa

ΔHp

Segmentu puruaren (malgua edo zurruna) fusio
entalpia

ω

Frakzio masikoa

M

Balorazio konduktimetrikorako erabili den NaOH
disoluzioaren kontzentrazioa

V

Nanokristalen balorazioan erabili den NaOH
bolumena

S(%)

Sufre edukia

CrI

Kristaltasun maila

I002

(002) plano kristaografikoari dagokion pikoaren
intentsitatea

I110

(110) plano kristaografikoari dagokion pikoaren
intentsitatea

Iam

Laginaren zati amorfoak sakabanatutako
intentsitatea

ΔHm

Bionanokonpositeentzat DSC bidez neurtutako
segmentu malgu edo zurrunaren fusio entalpia

ΔH100

Poliuretano puruentzat (nanokristal gabe) DSC bidez
neurtutako segmentu malgu edo zurrunaren fusio
entalpia
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