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1.2.4.3.3.- Degradació de la lignina

La fotooxidació de la lignina és la reacció majoritària en l'engrogiment de la fusta degut

a la radiació solar, amb unes llargàries d'ona entre 3300-4000 A.

Els mecanismes de degradació responsables d'aquest engrogiment son difícils d'aclarir i

segons molts autors (Heiter, 1993; Leary, 1967, 1968, 1994; Destiné et al, 1996) esdevé

com a resultat de la fotooxidació de la lignina ne les parets cel·lulars de les fibres.
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Figura 1.11.- Mostra les vies més probables de producció de cromòfors i degradació de la lignina.

Els canvis químics que esdevenen en la lignina associats a l'engrogiment induïts per la

radiació solar foren descrits per primera vegada per Leary (1967, 1968). Troba que la

disminució del contingut de metoxils està relacionat amb la pèrdua de brillantor, així com
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també una contribució de l'engrogiment de la fusta. També assenyala que sobre mostres de

lignina purificada, el grau d'engrogiment és superior si la radiació era absorbida

directament per grups cromòfors.

Actualment es coneixen com a mínim tres camins de reacció mitjançant els quals es

degrada la lignina i pot fer-se efectiu l'engrogiment (Heiter, 1993): formació del radical

fenoxi, reacció del fenacil i reacció del cetil, segons es mostra en la figura 1.11.

1.3.- TÈCNIQUES INSTRUMENTALS UTILITZADES

1.3.1.- Espectroscopia FT-ir

1.3.1.1.- Generalitats

L'espectroscòpia d'infraroig, que va començar a utilitzar-se amb finalitat analítica fa uns

cinquanta anys, no va patir canvis substancials en el que fa referència al disseny dels

instruments, fins que va aparèixer una nova generació d'espectrefotòmetres IR denominats

no dispersius o espectrefotòmetres IR per transformada de Fourier (FT-ir).

Abans d'aparèixer l'espectroscòpia IR amb transformada de Fourier, els espectres

d'infraroig s'han obtingut utilitzant els equips dispersius que disposen de prismes o xarxes

de difracció, per dispersar geomètricament la radiació IR. Mitjançant un mecanisme

d'escornbrat, la radiació dispersa passa a través d'un sistema d'escletxes i es separa en

diferents freqüències que incideixen sobre el detector. D'aquesta manera es capta l'energia

transmesa a través de la mostra, en funció de la freqüència, permetent l'obtenció de

l'espectre.

La tècnica IR està força limitada en quant a la seva sensibilitat, degut a que una gran part

de l'energia no és aprofitada ja que no passa a través de l'escletxa. Tot i aquest

inconvenient, l'espectroscòpia IR ha tingut molt èxit hi ha estat freqüentment utilitzada,

amb molta efectivitat, en el camp dels polímers (Bell, 1975).



Introducció.- 35

Actualment, encara es possible trobar en molts laboratoris, tant industrials com dedicats

exclusivament al camp analític o d'investigació algun espectrefotòmetre IR antic,

funcionant després de vint anys i reproduint dades útils. Malgrat tot cal considerar que

l'opció FT-ir presenta grans avantatges en quan a velocitat, versatilitat i sensibilitat per

l'ample gamma de sistemes i accessoris disponibles, i per la relació entre preu i rendiment

o aplicabilitat, fent que la demanda d'espectròmetres FT-ir superi a la dels equips

dispersius.

Els primers aparells d'aquesta nova generació varen aparèixer en la dècada dels 60 i han

anat perfeccionant-se fins el punt que la seva aplicació per a finalitats analítiques és

pràcticament il·limitada i obre noves horitzons en l'estudi dels materials polimèrics degut a

la gran quantitat d'informació que ofereix sobre l'estructura química, composició,

orientació, conformació, cristal.unitat, pont d'hidrogen i altres tipus d'enllaços químics.

Informació que no és possible obtenir per cap mes altre tècnica analítica instrumental,

incloent-hi altres tècniques instrumentals més complexes i sofisticades (Conley, 1979).

L'excel·lent coneixement que actualment tenim sobre la teoria de l'espectroscòpia

infraroja, permet una correcta interpretació dels espectres obtinguts. L'existència de gran

quantitat de bibliografia i documentació sobre espectres infrarojos de una gran varietat de

substàncies contribueix sens dubte a augmentar les possibilitats analítiques d'aquesta

tècnica.

1.3.1.2.- L'espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier

La solució al problema que planteja la baixa sensibilitat en l'espectroscòpia IR és

l'interferometria. Un interferòmetre és un dispositiu òptic que permet una perfecta

discriminació respecte de la freqüència, amb l'avantatge afegit, de poder realitzar l'anàlisi

de l'energia transmesa en temps real.

Linterferòmetre més utilitzat, que s'observa en la figura 1.12 és el de Michelson (Casas,

1980). L'interferòmetre de Michelson tradicional té dos braços perpendiculars entre ells, un

amb un mirall pla estacionari i l'altre amb un mirall pla mòbil. En la bisectriu dels dos

braços hi trobem el separador de feix, que separa la llum incident en dues meitats d'igual
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intensitat. Quan la radiació passa a través dels dos braços, un dels feixos pateix un retard

òptic. Els dos feixos son reflectits i recombinats, i la radiació passa al detector. Els dos

feixos interferiran constructiva o destructivament segons sigui la relació entre diferències

de camins òptics i la longitud d'ona de la radiació.

Si el retard òptic entre els dos feixos és zero, o igual a un nombre sencer de longituds d'ona

de la radiació, es produirà una interferència constructiva. La interferència serà destructiva

si la diferència de camins recorreguts es n*A/2. El resultat és que el rendiment de la

transmissió de la radiació monocromàtica a través d'un interferòmetre "throughput" varia

sinusoïdalment, produint un interferograma tal com pot observar-se en la figura 1.13.

AL DETECTOR Mostra

INTERFERÒMETRE DE
MICHELSON

Mirall
flx

POSICIONS DEL MIRALL MOBIL
1 2 3

Divisor de
feix

Font

Figura 1.12.- Interferòmetre deMichelson

Si fem passar una radiació policromática, la representació del rendiment de la transmissió

davant del retard , presenta un màxim quan el retard és zero, quan els dos miralls de cada
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braç del separador estan a la mateixa distància. Això passa degut a que totes les longituds

d'ona que passen a través del separador de feix una vegada han incidit en el mirall, se

sumen coherentment per produir un flux màxim en el detector i generar el que es coneix

com a "centre burst" o diferència nul·la de camins òptics (ZPD).

Quan la diferència de camins és diferent de zero, la interferència destructiva en el

separador de feix, genera un perfil complex que es repeteix cap ambdós costats del ZPD.

ZPD

Figura 1.13.- Ones cosinus modulades, producte de tres tipus de feixos monocromàtics

Si el mirall mòbil es desplaça una mica cap a l'esquerra, fins a una posició tal que el

desfasatje entre els dos feixos es de A/4, en el divisor el desfasatje serà de A/2, i la

recombinació dels dos feixos serà destructiva, així obtindrem un senyal mínim en aquesta

posició. Aquests màxims i mínims es repetiran de forma periòdica en cada distància

equivalent a A/4 (resultant A/2 en el divisor). D'aquesta forma obtenim la modulació

sinusoidal que mostra la figura 1.14. Aquest fenomen té lloc per totes i cada una de les

freqüències de la font infraroja (Banwell, 1983).

Cada radiació policromática produeix una ona-sinus, l'interferograma (senyal de sortida del

interferòmetre) s'obté de la suma de totes aquestes ones-sinus per totes les A, de la font

policromática, atenuades en cada cas per un factor que representa la intensitat.
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1.3.1.3.- Avantatges de l'espectroscòpia FT-ir

Els avantatges de l'espectroscòpia FT-ir sobre l'espectroscòpia IR dispersiva són de

diferent caire, i poden centrar-se en els següents punts:

• Avantatge de Fellgett, mitjançant un mateix temps d'observació espectral es possible

repetir N vegades la mateixa mesura.

• Avantatge de Jacquinot, on el rendiment total de transmissió d'un equip FT-ir és molt

superior al d'un equip convencional dispersiu.

• Avantatge de Connes, on la calibració de les freqüències es fa mitjançant un làser de

referència.

• Són mecànicament senzills, degut a que 1' única part mòbil és el mirall

d'interferòmetre tipus Michelson.

• Rapidesa en el registre dels espectres, ja que totes les freqüències es detecten

simultàniament.

• La sensibilitat no està limitada.

• No hi ha llum difusa, ja que el propi interferòmetre modula cada freqüència de forma

totalment diferenciada.

• Possibilitat d'efectuar sostraccions d'espectres de la forma desitjada mitjançant la

selecció del factor o coeficient adequat

1.3.1.4.- Resolució en un FT-ir

En equips dispersius la resolució ve definida per el pas de banda de l'instrument

(directament relacionat amb l'amplada de les escletxes), una escletxa determinada defineix

una resolució.

Contràriament, en la tècnica FT-ir aquest aspecte té que analitzar-se amb molta més

precaució. El procés de transformada de Fourier no pot oferir més valors que els que rep

com a dades d'entrada, per tant l'espectre té que interpretar-se com un histograma limitat

per mateix nombre de valors que els pròpiament adquirits. En un FT-ir no podem parlar de

"resolució" sinó de "densitat de dades".
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La freqüència ve definida per un làser (He-Ne) que pot generar al voltant de 13.000 dades

per cm de moviment del mirall. Considerant un interval d'escombrat des de 400 fins a 4500

cm"1, això ens origina un límit de 3 dades per cada cm"1.

1.3.1.5.- Tècniques per la preparació de mostres en espectroscopia

infraroja no dispersiva

1.3.1.5.1.- Tècniques de transmissió

Les mesures per transmissió proporcionen el mètode més senzill i directa de registrar un

espectre IR, es però necessari optimitzar la densitat òptica o gruix de la mostra.

Els espectres de transmissió de compostos orgànics de baix pes molecular s'obtenen

mitjançant diferents mètodes.

• Líquids: es poden analitzar com a films prims que s'obtenen col·locant una gota del

líquid entre dos cristalls de NaCl o KBr, o bé en cel·les IR de gruix fix o variable. En el

cas de dissolucions, s'utilitzen dissolvents com tetraclorur de carboni, ciclehexà,

disulfur de carboni o cloroform, ja que a part de ser apolars son relativament

transparents en l'interval entre 4000 i 400 cm"1.

• Sòlids: es poden analitzar bé en dissolució o bé a partir de pols preparen una pastilla

amb KBr (1% de mostra) dispersen la mostra i aconseguint transparència mitjançant la

utilització de pressió.

La tècnica de dispersió de la mostra en mitjà líquid (Nujol) també es pot utilitzar, ja que és

possible la comparació de l'espectre registrat, en una biblioteca d'espectres de mostres

obtingudes mitjançant dispersió de Nujol, o bé, es possible restar (fer la sostracció) les

bandes d'absorció pròpies del dispersant líquid obtenint d'aquesta forma l'espectre del

problema objecte d'estudi.

En el cas de que les mostres siguin de materials polimèrics, els dos problemes principals

son: la seva difícil preparació i l'ample interval espectral en que apareixen les bandes.
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La majoria de dissolvents utilitzats per a polímers tenen bandes en la mateixa regió

espectral, per tant no es poden obtenir espectres en dissolució. Ara bé, aquest mètode es

pot utilitzar per anàlisi qualitatiu.

Els polímers s'analitzen en estat sòlid, bé com a films o bé com a pols. En el cas de films,

per diferents polímers o diferents regions espectrals, es necessiten gruixos que poden

diferir fins i tot en ordre de magnitud. Per un polímer hidrocarbonat saturat, com és el cas

de l'HDPE (polietilens en general) 300 (im és la gruixudaria recomanable, mentre que per

materials amb grups oxigenats com el polimetilmetacrilat (PMMA), o estructures cícliques

conjugades com el polieteretercetona (PEEK) s'utilitzen gruixos de menys de 50 (im.

Un mètode relativament ràpid és la preparació de films mitjançant premsat en calent, que

permeten obtenir gruixos amb límits entre 15 i 30 |im. El polímer es col·loca entre dues

planxes totalment polides d'acer inoxidable, i s'incrementa la temperatura fins que el

material comença a fluir, utilitzant una pressió de l'ordre de 2 KN/cm2. Per a gruixàries de

films superiors a 0.1 mm es col·loquen separadors de gruix apropiats segons el gruix de

film que es requereixi.

En el cas de materials polimèrics molt absorbents, el millor mètode per preparar films és a

partir de dissolució. Es necessitarà un bon dissolvent poc volàtil (per obtenir una bona

qualitat de film), però que tampoc sigui massa difícil d'eliminar (apareixerien les bandes

d'aquest dissolvent en l'espectre). Els films es poden preparar sobre càpsules de cristall o

directament sobre el disc de NaCl o KBr. En el cas de dissolucions aquoses, també podem

preparar films utilitzant discs de AgCl o de TiBrI2 (KRS-5). El dissolvent es pot eliminar

del film utilitzant un llum de IR, o mitjançant rentat i sacat. En el cas de mostres

polimèriques rígides, és possible la preparació de films mitjançant la utilització d'un

microtom (Elliseía/., 1991).

Els films polimèrics poden produir bandes de interferència en l'espectre ER, degut a petites

diferències en el camí òptic del feix IR a través de la mostra, que poden a la vegada ser

utilitzades per mesurar el seu gruix, (tècnica utilitzada en el control de gruixos "on line")

(Banwell, 1983).
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En anàlisi més específics, aquestes interferències poden originar males interpretacions dels

espectres, en aquest casos podem eliminar aquestes bandes bé girant la mostra fins l'angle

de Brewster, o bé utilitzant la tècnica de la transmitància per reflexió total (TTR).

1.3.1.5.2.- Tècniques de reflexió

Aquestes tècniques es fonamenten en la penetració de la radiació en la mostra, a una

profunditat més o menys superficial, al temps que la radiació es veu obligada a reflexar-se.

Dins les tècniques de reflexió que es coneixen són les següents:

• Reflectància Especular (ER).

• Reflectància Difusa (DR).

• Reflectància Total Atenuada (ATR).

• Espectroscopia Fotoacústica (PAS).

1.3.1.6.- Aplicació de la tècnica al estudi de compòsits

Els avantatges de l'espectroscòpia infraroja per Transformada de Fourier, queden

plenament provats en l'estudi dels materials polimèrics. Aquestes avantatges no es deuen

únicament a la relació senyal/soroll, i al increment d'energia aconseguit en els sistemes

interferomètrics, sinó també al reduït temps que es necessita per enregistrar l'espectre.

És un fet totalment comprovat que es podem obtenir espectres d'alta qualitat en menys d'un

segon. Aquests espectres poden ésser aritmèticament processats de forma "imaginativa" de

cara, per exemple, a eliminar les absorbàncies interferents mitjançant sostracció de les

bandes d'un component que interfereix en l'espectre del compòsit.

Si ens centrem en l'estudi d'interfases de compòsits mitjançant aquesta tècnica, cal fer

esment al tractament que cal donar a la zona límit que hi ha entre la matriu i el reforç

dels compòsits. Hi ha autors que proposen considerar aquesta zona com una zona

bidimensional (la zona de contacte entre ambdós materials) o com una regió

tridimensional en la que la variació de les propietats esdevé de forma gradual. Depenent
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del tipus de material que es consideri pot semblar més adequat un o altre consideració,

però en els darrers anys la segona de les interpretacions ha guanyat credibilitat degut a

les dades obtingudes mitjançant l'anàlisi de les propietats de nombrosos compòsits.

Per utilitzar l'espectroscòpia FT-ir com eina en la caracterització d'interfases resulta

més adequat el concepte d'interfase tridimensional proposada per Drzal i que es mostra

en la figura 1.14 (Drzal, 1986).

Material
que s'ha

fixat per
adsorció

Capa
superficial
del reforç

Figura 1.14. Interfase en un composi t segons Drzal

La caracterització de les interaccions entre la matriu i el reforç en un composit pot

estudiar-se mitjançant la tècnica d'espectroscopia, fins el moment la tècnica més

utilitzada ha estat ATR (Refractància Total Atenuada) tant amb FT-ir com mitjançant

espectroscopia Raman (Ishida i Koenig, 1980). ara bé l'estudi de les interfases amb

aquesta tècnica encara no està suficientment desenvolupat. S'ha comprovat la utilitat de

la microscòpia FT-ir en estudis d'interfases de compòsits de fibra de vidre i Kevlar amb

matrius polimèriques (Mavrich et al, 1994; 1995; Arvanipoulos i Koenig; 1996).

S'han fet anàlisi detallats de la distribució espacial de les espècies químiques en les

interfases en els sistemes abans esmentats mitjançant FT-ir, extraient conclusions sobre

els mecanismes d'adhesió d'ambdues fases.
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Tot i això altres estudis fets amb la mateixa tècnica, analitzen com el reforç pot

pertorbar l'entorn de la matriu mitjançant fenòmens tan de caire físic com químic. En

alguns casos el reforç pot actuar com agent nucleant i produir la cristal·lització de

matrius termoplàstiques observant-se efectes de transcristal-unitat al llarg de la pròpia

fibra lignocel·lulòsica que actua com a reforç (Fèlix et al, 1994; Gatenholm et al.,

1993;Yonglieía/., 1997).

Sapieha et al, (1989) demostren com el temps i la temperatura en el tractament de

compòsits LLDPE reforçats amb fibres cel·lulòsic milloren les propietats mecàniques, i

relacionen aquest increment amb la millora de l'adhesió en la interfase a partir de

l'aparició de noves bandes (1718 cm"1 i 1735 cm"1) en l'espectre FT-ir del compòsit.

Hedenberg i Gatenholm, (1995) estudien mitjançant FT-ir, la millora de la interfase

d'un compòsit format per un copolímer en bloc SEBS modificat amb àcid maleic i

reforçat amb fibres tractades termoquímicmecanicament. La tècnica espectroscòpica

demostra que hi ha enllaç química entre la matriu modificada i el reforç cel·lulòsic ja

que apareix un pic i una esquena a 1717 cm"1 i 1785 cm"1.

Manikandan et al. (1996) també utilitzen la tècnica d'espectroscòpia FT-ir per

caracteritzar la interacció que esdevé entre reforç lignocel·lulòsic tipus sisal modificat

mitjançant una benzoilació i una matriu de poliestirè. Es demostra que la interacció

entre ambdós components és d'origen totalment químic ja que apareixen bandes

característiques del grup èster a 1725 cm"1 i 1300 cm"1.

Kazayawoko et al (1997) estudien l'efecte de la unió èster en la millora de les

propietats mecàniques dels compòsits de polipropilè i fibres lignocel·lulòsiques. Aquest

article és interessant ja que la matriu de polipropilè ha estat modificada amb un epolè

(maleat de propil) i s'ha observat, mitjançant FT-ir i utilitzant la sostracció espectral,

com hi ha una significativa interacció química entre ambdós components.
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1.3.2.- Anàlisi tèrmica

1.3.2.1.- Introducció

Els mètodes d'anàlisi tèrmica poden definir-se com el conjunt de tècniques dinàmiques

de detecció dels canvis físics o químics d'una substància, en funció de la temperatura o

el temps, quan es escalfada o refredada a una velocitat programada de forma ideal; on

aquest programa pot ser dinàmic, quan hi ha un creixement o decreixement línial de la

temperatura, o isoterm quan es manté la temperatura constant.

En els canvis detectables es poden diferenciar aquells que comporten variacions

d'energia (transformacions de fase de primer ordre i la majoria de reaccions químiques)

i els que comporten variacions de pes de la substància si es troba en un recipient obert

(reaccions químiques de descomposició).

Els mètodes tèrmics tenen l'avantatge de què els canvis d'energia que esdevenen en les

substàncies son clarament observables si es treballa amb una sensibilitat adequada.

Malgrat això aquests mètodes no son en ells mateixos, unes tècniques d'identificació

perfectes, ja que l'interval de temperatures a investigar pot ser massa reduït per trobar

diferències clares. A part, els resultats estan influenciats per l'equip experimental

utilitzat i la tècnica emprada. Per això, per a la identificació de substàncies, es

convenient utilitzar-los conjuntament amb d'altres mètodes, ja siguin instrumentals

(raigs X, infraroig, RMN, HPLC), ja siguin químics. Recíprocament els mètodes

tèrmics poden ajudar a determinar mínimes diferències estructurals no detectables amb

altres mètodes.

1.3.2.2.- Anàlisi Calorimétrica Diferencial (DSC)

La calorimetria és una tècnica molt antiga que representa l'esforç de mesurar la calor en

totes les seves manifestacions.

El primer calorímetre de precisió raonable va ser construït el segle XVIII per Joseph

Black (1760). Altres investigadors com Laplace (1781) i Lavoisier (1789) van estudiar
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els principis de la tècnica i va ser Lavoisier qui va posar el nom de calorímetre al

instrument que permetia la mesura calórica. El principal problema d'aquests primers

calorímetres eren les pèrdues de calor. Els esforços per evitar aquestes pèrdues es van

anar repetint durant un llarg període de temps fins que es van resoldre.

L'anàlisi calorimétrica diferencial (DSC) és una tècnica que està basada en la

determinació del flux calòric diferencial necessari per mantenir una mostra d'un

material i una referència inert a la mateixa temperatura, quan la primera experimenta un

canvi d'estat físic o reacciona químicament absorbint o alliberant calor en aquests

processos. Els anàlisis poden ser efectuats isotèrmicament o bé dinàmícament;

programant la temperatura perquè es mantingui constant al llarg del temps o bé

augmenti o disminueixi línialment en un interval determinat i a una velocitat

preestablerta.

Un termograma obtingut mitjançant un DSC representa la calor diferencial donada a una

mostra (respecte del donat a la referència), expressat com a flux de calor (dQ/dt) en mJ/s

o mcal/s en funció generalment de la temperatura (abscisses), segons pot observar-se en

la figura 1.15.

Q rQj

T
9,

T, T,I 'M

Figura 1.15.- Termograma on pot apreciar-se la diferència de Q

(dü/dt) per la mostra i per el forn.
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Una substància determinada, al ser escalfada o refredada pot donar lloc a un canvi

tèrmic o pot ser que en l'interval de temperatures seleccionat no presenti cap

modificació energètica. Si la mostra no presenta cap canvi tèrmic, la diferència de flux

entre la mostra i la referència serà nul·la, quedant reflectit en el termograma amb una

línia paral·lela a l'eix d'abscisses (línia base). Si la mostra presenta un canvi tèrmic

aleshores es produirà una modificació en la forma de la línia base, que pot ser un pic o

un desplaçament de la seva posició respecte de la línia traçada originalment.

La aparició d'un pic en un termograma permet assenyalar que s'ha produït una variació

en l'entalpia de la mostra i que per tant el flux de calor (dQ/dt) no és nul. Si la

transformació que té lloc en la mostra es endotérmica es produirà un retard en la

temperatura de la mostra respecte de la referència, on el flux serà negatiu i

s'enregistrarà un pic per sota de la línia de base. Si la transformació és exotérmica,

dQ/dt serà positiu i s'enregistrarà un pic per sobre la línia de base. Una vegada s'han

acabat les transformacions el dQ/dt tornarà a ser nul. i la funció que defineix el

termograma torna a la seva forma original (continuació de la línia de base abans del

canvi tèrmic).

Quan en la línia base es produeix un desplaçament respecte l'eix d'abscisses (amb o

sense pic) indica que hi ha hagut una modificació de la Cp (capacitat calorífica). Si la

calor especifica augmenta, implica que s'ha d'incrementar el flux energètic i per tant

dQ/dt passa de ser nul a ser negatiu a partir de la temperatura en que hi ha el canvi de

calor específica. Cal doncs, mantenir l'estabilitat de la línia base en absència de

transformacions tèrmiques de la substància problema. Tant mateix s'ha d'evitar que la

línia base presenti una deriva com a conseqüència de les múltiples característiques del

sistema experimental i de la mostra a analitzar. Aquesta deriva feria impossible

amplificar la senyal dQ/dt el suficient com per detectar els canvis tèrmics de la

substància problema.

Un altre paràmetre molt important dels termogrames, és l'àrea total que queda

englobada entre la línia del termograma quan s'allunya de la línia base inicial i la línia

base extrapolada tal com es mostra en la figura 1.16. L'àrea del pic (A J és proporcional

(K) a la calor absorbida o alliberada per la mostra (Qt) (Qt=K.A().
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Figura 1.16.-Interpretació i paràmetres a considerar en una corba DSC

• Línia de base: correspon a la part o parts de la corba de DSC en què dQ/dt és

aproximadament zero (tros AB figura adjunta).

• Pic. és la part de la corba que després de desplaçar-se de la línia base, torna a

recuperar-la (BCD). El pic és endotèrmic/exotèrmic quan el flux d'energia que rep la

mostra disminueix/augmenta respecte de la substància patró, aleshores dQ/dt és

negatiu/positiu

• Amplada de pic: és l'interval de temperatures/temps entre els punts en que la corba

de DSC no coincideix amb la línia base (B 'D').

• Alçada de pic: és la distància perpendicular ala eix de temps/temperatura, entre la

interpel·lació de la línia base i el vèrtex del pic (CF).

• Àrea de pic: és l'àrea tancada del pic i la interpolació de la línia de base BCDB.

L'àrea és directament proporcional al canvi d'entalpia.

• Temperatura d'inici de transformació: és la temperatura corresponent al punt

d'intersecció entre la tangent traçada des de el punt que té més pendent en el

començament del pic i la interpolació de la línia base (G). En el cas d'un

desplaçament de la línia base degut a un canvi de la calor específica es segueix el

mateix criteri.

• Temperatura final de la transformació: és la temperatura corresponent al punt

d'intersecció entre la tangent traçada des de el punt que té més pendent al final del

pic i la interpolació de la línia base (H).
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1.3.2.3.- Aplicacions del DSC

Les aplicacions de la tècnica DSC són moltes i variades:

• Grau de cristal·linitat.

• Entalpies de reacció i transicions tèrmiques.

• Puresa de productes.

• Temperatura d'inici i final de reaccions o transicions tèrmiques.

• Temperatura de fusió.

• Calors específics de substàncies.

• Transició vítria.

• Cinètica de reaccions químiques.

• Procés de curatge o entrecreuament en termoestables.

Dins d'aquestes opcions es fa referència a les que s'utilitzen en el desenvolupament

d'aquesta tesi.

1.3.2.3.1.- Fusió i cristal·lització mitjançant DSC

Els processos de fusió/cristal·lització que es mostren en la figura 1.17 són els més comuns

dins les diferents aplicacions DSC. Donen informació qualitativa (temperatura) i

quantitativa (àrea del pic) de la cristal·linitat d'un polímer. En moltes aplicacions

qualitatives, la presència o absència d'un pic particular pot ésser suficient per a

caracteritzar un determinat efecte o estat; per exemple, petites quantitats de PP en PE

(difícils d'observar per altres mètodes) són fàcilment detectables al sotmetre la mostra a

fusió i apareixen dos pics clarament diferenciats.

1.3.2.3.2.- Cristal·linitat

Cada substància cristal·lina està formada per una xarxa cristal·lina característica, amb una

geometria i uns paràmetres determinats. Una substància totalment ordenada a nivell

microscòpic s'anomena substància cristal·lina, no obstant aquesta estructura es difícil
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d'aconseguir. En la majoria dels casos les macromolècules estan parcialment ordenades i

per tant la cristal·linitat no es total (substàncies semicristal·lines).

i 4

Regió Tg

300 400 500

Figura 1.17.- Corbes de cristal·lització/fusió en una mostra de PET.

Les substàncies cristal·lines i les semicristal·lines presenten com a característica intrínseca

temperatura de fusió (Tf). Quan el material està totalment desordenat aleshores no presenta

cristal·linitat sinó que presenta estructura amorfa i presentarà temperatura de transició

vítria (Tg).

El grau de cristal·linitat es pot mesura integrant l'àrea del pic de fusió, amb lo que s'obté

l'entalpia de fusió. Aquesta es directament proporcional al grau de cristal·linitat, i sempre

que tinguem la referència de l'entalpia de fusió de la substància en estat 100% cristal·lí,

podrem determinar la cristal·linitat de la mostra problema.

Amb la determinació de la cristal·lització i de la recristal·lització s'obté una informació

molt important per a la identificació i control de qualitat en certes substàncies cristal·lines i



50.- Caracterització microestructural i mecànica de compòsits HDPE/fibres lignocel·lulòsiques

semicristal·lines. Gràficament (termograma) es determina la cristal·lització (refredament)

quan apareix un pic exotèrmic, ja que la formació de cristalls comporta un alliberament

d'energia.

• Cristal·lització isotérmica

L'evolució de la cristal-Unitat en funció del temps ve donada per la AHt/AHoo on AH< és

l'àrea parcial després d'un temps t segons pot observar-se en la figura. 1.18 i AH és el calor

final de cristal·lització. En aquesta gràfica es mostren les corbes del PET cristal·litzat a

480,490 y 500 K; la gran variació de la velocitat de refredament es evident.

-500 -

-1000 -

O 10

Temps (min)

Figura 1.18.- Cristal·lització isotérmica de mostres d'un polímer.

1.3.2.3.3.- Punt de fusió

La transició de l'estat cristal·lí a l'estat líquid dona lloc a una sèrie de canvis en les

propietats físiques, mecàniques i a l'estructura interna de qualsevol substància. El punt de

fusió és característic de cada substància, fet que comporta que és una dada important per

identificar qualitativament la composició estructural d'una mostra polimèrica. La
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determinació d'aquest paràmetre es du a terme mitjançant el càlcul de la temperatura onset

(inici dels efectes tèrmics) del pic de fusió.

Els paràmetres més importants que determinen el punt de fusió dins l'estructura cristal·lina

son bàsicament dos: les forces Ínter/intramolecular i la longitud de cadena (que pot

calcular-se a partir del pes molecular mig).

Aquest últim paràmetre, pes molecular, és important ja que de forma explícita fa referència

a la concentració de grups terminals, on una gran quantitat dels mateixos generalment

afavoreix el decrement de la temperatura de fusió. En el cas de alts pesos moleculars la

temperatura de fusió serà més alta degut al decrement en el contingut de grups terminals.

1.3.2.3.3.1.- Influència de les variables experimentals en el punt de fusió

• Pes i geometria de la mostra

Tal i com es pot apreciar en la figura 1.19 en la que es mostren una sèrie de corbes de DSC

de PE de diferent massa (mateix diàmetre de mostra amb gruix variable), tant sols la regió

del pic de Cp es veu afectada, mentre que la Cpc (abans d'arribar a la temperatura de fusió) i

la Cpi (després de la temperatura de fusió) no es veuen alterades. Aquest comportament és

qualitativament semblant al que presenten les substàncies amb distribucions diferents de

pesos moleculars (Mw).

El desplaçament del pic de fusió (T$ amb l'augment de la massa fa referència al temps finit

necessari per fer la transferència de calor en aquest materials. Quan la massa es manté

constant, però la geometria canvia, la disminució de la relació superifície/volum provoca

un empobriment del contacte tèrmic que condueix a corbes amples amb desplaçaments del

pic de Tm a valors superiors (corba IV de la figura 1 .19).

• Velocitat d'escalfament

El comportament genèric de la temperatura de fusió en les molècules de baix pes

molecular és que la Tf es desplaça a altes temperatures quan s'augmenta la velocitat

d'escalfament.
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Figura 1.19.- Efecte del pes de la mostra en les corbes de fusió.

El comportament dels materials polimèrics d'alt pes molecular, considerant una mateixa

geometria i un mateix tamany de mostra, és diferent. Una velocitat d'escalfament més lenta

afavoreix la formació de nous cristalls amb la formació d'un segon pic de fusió a

temperatures més altes, mentre que al incrementar la velocitat aquest desapareix, degut a la

impossibilitat de formar aquests nous cristalls (tot i que l'àrea total té que ser la mateixa).

1.3.2.4.- Caracterització de compòsits mitjançant DSC

La tècnica de calorimetría diferencial d'escombrat no es massa utilitzada en el camp de

la caracterització de compòsits. Ara bé en els darrers anys molt autors la fan servir com

a tècnica complementaria per corroborar molts dels resultats obtinguts mitjançant altres

tècniques.
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Una tècnica calorimétrica molt utilitzada en la caracterització de compòsits és la TGA

(Anàlisi Termogravimètric), aquesta permet quantificar percentatges exactes de cada

component així com d'agents modificadors que aquests compòsits portin incorporats.

Un dels estudis on s'utilitza aquesta tècnica i queja ha estat prèviament referenciat és el

realitzat per Mandikandan et al. (1996), on caracteritza la interacció que esdevé entre

reforç lignocel·lulòsic tipus sisal modificat mitjançant una benzoïlació i una matriu de

poliestirè. En aquest cas l'anàlisi tèrmic (TGA i DTGA) permet corroborar que té lloc

una unió química entre components ja que el composit on el reforç de sisal ha estat

tractat amb una benzoïlació presenta una estabilitat tèrmica molt més alta que el que no

ha estat tractat.

Un altre treball on s'utilitza el DSC com a tècnica complementària és el realitzat per

Yongli et al. (1997) on caracteritzen la morfologia de la interfase de compostos

polipropilè reforçat amb fibres de bambú. En aquest cas el DSC, tal com es mostra en la

figura 1.20, permet mesurar dos pics endotèrmics (corresponents a la temperatura de

fusió de la matriu). Aquest fet implica que la presència del reforç de bambú actua com a

agent nucleant que provoca un efecte de transcristal-unitat (formant una nova zona

cristal·lina) que és el responsable que aparegui aquest segon pic endotèrmic.

Herrera-Franco i Aguilar-Vega (1997) en un treball on estudien l'efecte de diferents

tipus de tractaments de normalitzat (portar el composit a una temperatura i mantenir-lo

durant un cert temps) en compòsits de matriu poliolefïnica reforçats amb fibres

cel·lulòsiques, utilitzen el DSC per caracteritzar qualitativament (desplaçament del pic

endotèrmic) la variació de la cristal·linitat de la matriu en presència del reforç

cel·lulòsic.

Colom et al. (1998) utilitzen la tècnica DSC en la .caracterització de la pèrdua de

cristal·linitat del HDPE en compòsits reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques, on la

caracterització es quantitativa ja que mesuren l'entalpia de fusió (potència calorífica)

per a cada mostra.
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Figura 1.20.- Termogrames DSC per a diferents mostres de compòsits on es posa de manifest la

presència d'un segon pic endotèrmic.

1.3.3.- La microscopía electrònica en la caracterització

morfològica dels polímers

1.3.3.1.- Introducció

La interacció dels electrons amb la matèria és un fenomen complex de múltiples

efectes, que son controlats mitjançant les tècniques adequades i aprofitats per conèixer

l'estructura interna dels materials. La tècnica de microscopía electrònica s'ocupa de la

informació continguda en aquells electrons que incideixen o traspassen una mostra

sòlida sobre la que s'ha fet incidir un feix electrònic coherent a gran velocitat. La

heterogènia distribució de densitats electròniques presents en la mostra provoca en la
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radiació transmesa la formació d'imatges d'interferència, que adequadament

interpretades mostren les seves característiques morfològiques i estructurals.

El fonament de la microscopía òptica és molt semblant i l'avenç que suposa la

microscopía electrònica respecte l'òptica es troba en la diferent naturalesa de la radiació

que s'utilitza en cada cas. Degut al fenomen de difracció inherent a tota interacció ona-

matèria, la resolució que s'aconsegueix en l'anàlisi microscopio be limitada per la

longitud d'ona de la radiació utilitzada. Pel foto aquesta fita la trobem al voltant dels

200 nm, mentre que per l'electró, amb longituds d'ona de l'ordre de 104-105 més petita

pot arribar a ser inferior als 0.2 nm.

El desenvolupament d'instruments d'alta precisió que incorporen dispositius correctors

molt eficaços ha aconseguit establir aquest nivell tant alt de resolució com especificació

típica dels microscopis electrònics que es comercialitzen en l'actualitat.

La microscopía electrònica s'ha convertit en l'actualitat en una tècnica capaç de resoldre

estructures a nivell atòmic on és possible arribar a diferenciar els àtoms e ions d'una

mateixa xarxa cristal·lina.

Tot i que la microscòpia electrònica de transmissió s'ha desenvolupat principalment en

el camp de materials biològics, el seu paper en l'estudi de materials tecnològics és sense

dubte excel·lent i avui en dia es considera indispensable en aquest sentit. Metalls,

ceràmics i polímer s'estan caracteritzant mitjançant microscòpia electrònica tant per

caracteritzar la relació entre morfologia i estructura a nivell atòmic o macromolecular,

com per fer l'anàlisi estructural de mostres microscòpiques d'aquests materials quan

adopten formes cristal·lines (difracció d'electrons).

1.3.3.2.- Descripció del mecanisme de formació d'imatge

El mecanisme de formació d'imatge en el microscopi electrònic és un procés complicat,

i per tant la forma més entenedora és mitjançant l'estudi qualitatiu dels fenòmens bàsics

implicats que d'alguna manera determines les possibilitats i la forma d'operar de la

tècnica.
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Els electrons que es transmeten a través d'una mostra sobre la que s'ha fet incidir un

feix electrònic coherent es sotsdivideixen en tres tipus:

• Electrons no desviats amb cinètica idèntica a la dels incidents.

• Electrons desviats elàsticament.

• Electrons inelàstics que son desviats cedint part de la seva energia a la mostra.

Els electrons no desviats i els elàstics són els que contribueixen constructivament a la

formació de la imatge. La fracció inelàstica és, per altre part, la responsable del soroll de

fons present en tota imatge de microscòpia electrònica.

Segons la teoria d'Abbe, les interferències que es produeixen en un front d'ona transmès

per una mostra refractat per una lent, origina en el pla focal posterior una segona imatge

(imatge secundària) que representa l'objecte i que defineix el pla d'imatge d'aquesta

lent. El microscopi electrònic permet visualitzar alternativament qualsevol d'aquestes

dues imatges i per tant és pot observar simultàniament qualsevol de les dues imatges. La

figura 1.21 mostra la geometria de la formació de la imatge d'un objecte segons la teoria

d'Abbe.
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Figura 1.21.- Geometria de la formació de la imatge d'un objecte segons la teoria d'Abbe. On O és

l'objecte; L ¡a lent de l'objectiu; F el pla focal posterior i I el pla de la imatge.
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La forma més normal de treballar amb el microscopi electrònic consisteix en visualitzar

la imatge secundària que queda enregistrada com una projecció bidimensional de la

densitat electrònica present en la mostra. Tan sols en aquells casos on la fluctuació de

densitat electrònica sigui significativa s'obtindrà una representació suficientment

contrastada i significativa per poder extreure informació de la naturalesa de la mostra.

Les substàncies orgàniques és caracteritzen per presentar una densitat electrònica força

homogènia, per tant les imatges que s'obtenen són inexpressives. La solució tècnica

utilitza un agent de tinció constituït per àtoms pesats, que de manera selectiva s'enganxa

sobre algunes parts de la mostra reflexant les diferències composicionals o estructurals

presents.

Per aconseguir altes resolucions son necessàries mostres de molt poc gruix, essent una

exigència bàsica en microscòpia electrònica les mostres de 80-100 nm, ja que entre

d'altres és un dels principals factors limitants en l'aplicació d'aquesta tècnica.

Per tant mostres de poc gruix i contrastades de forma adequada, són imprescindibles per

l'obtenció de bones imatges.

1.3.3.3.- Caracterització de la morfologia de polímers i compòsits

mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

Està clar que les propietats físiques dels polímers i dels compòsits estan influenciades

per la seva micromorfologia i per tant hi ha molt interès en el seu estudi per arribar a

comprendre el comportament d'aquests materials. Entre les diferents tècniques

aplicables a l'anàlisi morfològic hi ha la microscòpia òptica, la difracció de raigs X,

l'espectroscòpia Raman i la microscòpia electrònica (escombrat i transmissió).

Els estudis morfològics en els que generalment s'utilitza la tècnica de microscòpia

electrònica d'escombrat és coneguda com a tècnica de rèpliques. Mitjançant aquesta
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tècnica poden estudiar-se tant superfícies que no hagin estat afectades per processat i

conformat de polímers com aquelles que s'hagin generat a partir d'una fractura.

La seqüència d'operacions per la utilització d'un equip SEM és força senzilla. Per a la

preparació de la mostra és col·loca aquesta sobre un suport, que generalment és un petit

cilindre d'alumini, mantenint la mostra fixa mitjançant un adhesiu. El conjunt es

col·loca dins d'un evaporador d'alt vuit on recobrim la mostra amb una cap conductora

d'or, platí, coure o alumini de molt poc gruix (200 A a 40 nm), aquest gruix està

relacionat tant amb la fíabilitat de la superfície recoberta com en la nitidesa de les

imatges que es volen obtenir . Durant el procés de recobriment la mostra es manté en

moviment de rotació per aconseguir deposicions perfectament homogènies a través de

tota la superfície de la mostra.

Una vegada totes aquestes operacions s'han dut a terme, col·loquem la mostra dins la

cambra del microscopi. La posició de la mostra s'ajusta mitjançant uns dials que

permeten desplaçaments i rotacions sobre tots els seus eixos, on la imatge reflexada pot

observar-se en la pantalla de l'equip.
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Específicament en el camp dels materials polimèrics la microscòpia electrònica de

rastreig ha permès obtenir molta més informació relacionada amb la microestructura

d'aquests materials, determinació de l'existència de barreges de polímers, així com la

caracterització de les interfases de compòsits.

El SEM també és de gran ajut en la valoració del tractament superficial de càrregues i

reforços amb diferents agents d'acoblament. Un clar exemple es mostra en la figura

1.22, que fa referència a les interaccions entre fibres de vidre i polipropilè utilitzant

diferents agents modificadors de la matriu (Williams, 1987).

El ventall de referències que posen de manifest la utilització de la tècnica SEM en la

caracterització morfològica de compòsits reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques és

molt ample. Cal però destacar algunes referències molt més significatives, que s'ajusten

molt al estudi dut a terme en aquesta tesi.

L'estudi SEM realitzat per Kazayawoko et al. (1997) posa de manifest que la presència

de diferents tipus d'epolens que actuen com agents modificadors de la matriu de

polipropilè, genera noves interaccions entre components ja que la matriu de PP queda

adherida sobre la superfície de la fibra millorant les propietats mecàniques d'aquests

compòsits.

Sanadi et al. (1994) utilitzen la microscòpia electrònica d'escombrat com a tècnica

complementaria, per estudiar les superfícies de fractura de compòsits de matriu de PP

reforçats amb fibres lignocel·lulòsiques procedents del reciclatge de papers de diari.

Mitjançant SEM s'observa com la superfícies de fractura son molt diferents si hi ha una

bona interacció entre components o si per el contrari aquesta interacció és molt pobre.

La figura 1.23 mostra dues superfícies de fractura: en la part superior pot observar-se

com la fibra surt de dins la matriu fet que implica una pobre adhesió entre components.

Per el contrari en la microfotografia inferior la ruptura del composit la fibra arrossega

part de la matriu, fet que implica que l'adhesió entre components és molt més

important.




