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RESUM 

La majoria de dispositius electrònics estan formats per diferents components connectats entre 

ells mitjançant cables metàl·lics i subjectats sobre plaques rígides. No obstant, degut a l’interès 

creixent en el desenvolupament de dispositius electrònics flexibles, s’investiguen alternatives a 

aquest sistema. 

Una de les maneres d’assolir aquest objectiu és incorporar un element conductor a una matriu 

polimèrica flexible. Generalment, els elements conductors incorporats són metalls, nanotubs de 

carboni o polímers conductors dispersos en resines epoxi, fibres tèxtils i altres polímers. 

Els polímers conductors desperten gran interès en aquest camp degut a les seves propietats com 

a conductors de l’electricitat, la relativament bona estabilitat i comparativament baix cost. Ara 

bé, les propietats mecàniques que presenten són inferiors respecte les que ofereixen els 

polímers convencionals. Per aquest motiu s’estudien possibles combinacions de polímers 

conductors amb altres polímers per tal d’obtenir un benefici conjunt: les propietats elèctriques 

dels primers amb les bones propietats mecàniques de que disposen els segons. 

Amb aquesta finalitat, aquest projecte es centra en l’estudi i la caracterització d’una d’aquestes 

combinacions. Concretament, del sistema  compost per un polímer conductor derivat del tiofè, 

el poli(3-tiofè metil acetat)(P3TMA) i una resina epoxi genèrica amb l’objectiu de determinar-ne 

les propietats elèctriques i mecàniques, considerant l’efecte que la temperatura de curat i la 

concentració de polímer conductor tenen sobre aquestes.  

La limitada solubilitat del P3TMA en dissolvents comuns es veu reflectida en l’estudi. La manca 

d’afinitat del polímer conductor amb la resta d’elements del sistema dóna lloc a aglomerats que 

interfereixen de manera directa sobre les propietats dels films. La temperatura de curat 

influencia en la mida dels agregats, sent aquests menors quan la temperatura de curat és més 

elevada. L’augment de la concentració de P3TMA, resulta en un augment tant del diàmetre com 

de la quantitat  d’aglomerats. 
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Les partícules de polímer conductor actuen com a reforç de la matriu de resina epoxi i en 

milloren les propietats mecàniques. Pel que fa a les propietats elèctriques, els aglomerats de 

P3TMA dificulten la deslocalització electrònica i per tant la conductivitat. No obstant, aplicant 

temperatura als films, s’obtenen conductivitats de l’ordre de 10-9 S/m. Tant des del punt de vista 

mecànic com elèctric es determina que la concentració òptima de P3TMA és del 12% en pes i 

que la temperatura de curat més adequada és 60ºC. 

De cara a optimitzar el sistema en propers estudis, seria recomanable provar altres tipus de 

polímers matriu. Per altra banda, la millora  de les propietats conductores seria un altre aspecte 

a tenir en compte. 
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OBJECTIUS 

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’obtenció de films compostos per un polímer 

semiconductor i resina epoxi que presentin propietats mecàniques i elèctriques reproduïbles. El 

component amb propietats conductives escollit és el poli(3-tiofè metil acetat), un derivat del 

politiofè. 

Paral·lelament a l’objectiu principal, es pretén determinar: 

 El màxim percentatge en massa de polímer que es pot dispersar en la mescla. 

 La influència de la metodologia de preparació en les propietats finals dels films. 

 La influència de la temperatura de curat en les propietats finals del films. 
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Capítol 1:  

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Polímers 

Vivim en l’era dels polímers. Plàstic, fibra, adhesiu, goma i proteïna són, entre altres, molts dels 

conceptes que formen part del vocabulari habitual. Objectes tan quotidians com les ampolles 

d’aigua, moltes peces de roba o mobiliari, estan fets a partir de polímers. 

Els polímers són macromolècules formades a partir de molècules més petites que es repeteixen. 

D’aquí el seu nom, del grec poly, que significa molts, i mer que significa part.  

Depenent dels monòmers implicats i del procés de polimerització, els polímers resultants 

adoptaran una estructura o un altra i tindran unes determinades propietats. És per aquestes 

propietats i el relativament baix cost el motiu pel qual cada cop tenen més aplicacions. 

Una de les característiques més conegudes dels polímers és que es consideren aïllants, és a dir, 

impedeixen el pas de l’electricitat a través seu. Ara bé, als anys setanta [1] es va descobrir que 

en presència de certs additius anomenats dopants, un polímer, en principi aïllant, podia arribar a 

conduir l’electricitat a un nivell similar al dels metalls. Aquest descobriment va obrir un nou front 

d’investigació per tal de determinar el mecanisme de conducció d’aquests polímers i les seves 

aplicacions.  

 

1.2. Conductivitat elèctrica 

La conductivitat està definida per la llei d’Ohm (Eq 1): 
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𝑈 = 𝑅 · 𝐼  ( 𝑬𝒒 𝟏) 

On I és el corrent elèctric (en Ampers) i U (en Volts) és la diferència de potencial. La constant de 

proporcionalitat R s’anomena resistència i es mesura en Ohms (Ω). R, s’obté mesurant el corrent 

que passa a través d’un resistor a l’aplicar-li una diferència de potencial.  

En els materials Òhmics la resistència és proporcional a la longitud  i inversament proporcional a 

la secció de la mostra (Eq 2).  

𝑅 =
𝜌 · 𝑙

𝐴
 (𝑬𝒒 𝟐) 

La inversa de la resistivitat es coneix com a conductivitat elèctrica (σ) i es defineix com la 

capacitat que té un material per deixar passar l’electricitat a través seu [2].  

La conductivitat depèn de la densitat de portadors de càrrega (nombre d’electrons n) i de la 

velocitats a la que aquests es mouen a l’interior del material (mobilitat µ) (Eq 3). 

𝜎 = 𝑛 · 𝜇 · 𝑒 (𝑬𝒒 𝟑) 

On e és la càrrega de l’electró. En el cas dels semiconductors i de les dissolucions electrolítiques 

cal afegir un altre terme a l’equació degut als portadors de càrrega positiva (forats o cations) [1].  

Segons el valor de la conductivitat es divideixen els materials en tres blocs. Generalment, els 

materials amb conductivitats inferiors a 10-8 S/cm es consideren aïllants, els materials amb 

valors de conductivitat entre 10-8 S/cm i 103 S/cm pertanyen al grup dels semiconductors i els 

materials que sobrepassen el llindar de 103 S/cm es consideren conductors [3]. 

 

Figura 1. 1. Conductivitat dels polímers conductors comparada amb altres materials, des del quars (aïllant) fins al coure 

(conductor) [1]. 
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1.2.1. Teoria de bandes 

Les propietats elèctriques d’un material estan determinades per la seva estructura electrònica. 

En un metall, els orbitals atòmics de cada àtom es solapen amb els orbitals atòmics equivalents 

dels àtoms veïns per a formar orbitals moleculars similars als de les molècules aïllades. N orbitals 

atòmics que interactuen, donaran lloc a N orbitals moleculars. En els metalls, N tindrà un valor 

molt elevat (de l’ordre de 1022 en una peça d’1cm3 de metall). Amb tants orbitals moleculars 

repartits en un rang d’energies determinat, aparentment es forma una banda d’energia [1]. 

La teoria de bandes justifica la conductivitat dels materials basant-se en el concepte de distància 

entre capes, és a dir, l’espai simbòlic que hi ha entre la capa més energètica ocupada per 

electrons (banda de valència) i la menys energètica lliure (banda de conducció) (Figura 1.2). La 

conductivitat d’un material a escala molecular depèn de la facilitat que tinguin els electrons de 

saltar entre les capes citades [2].  

 

Figura 1. 2. Esquema de la posició de les bandes de valència i conducció en un material aïllant, semiconductor i 

conductor [1]. 

 

Els materials conductors es caracteritzen perquè el salt energètic entre la banda de conducció i 

la de valència és nul. Aquest fet facilita la mobilitat lliure dels electrons originant conductivitats 

elevades. En el cas dels semiconductors el valor del band gap és lleugerament superior, entre 2,5 

i 1,5 eV. Per tal de que el material es comporti com a conductor, és a dir, que els electrons 

puguin passar de la banda de valència a la banda de conducció, cal la presència d’un camp 
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elèctric que aporti l’energia necessària perquè es produeixi aquest fenomen. Sempre que el 

valor del band gap sigui superior a 3 eV no és possible superar el salt energètic ni amb la 

presència d’un camp elèctric i el material és aïllant [4]. 

 

1.3. Polímers conductors 

Els polímers conductors es van començar a conèixer a mitjans del anys setanta com una nova 

generació de materials orgànics que tenien propietats elèctriques i òptiques semblants a les dels 

metalls i als semiconductors inorgànics, però que, al mateix temps, gaudien de les atractives 

propietats associades als polímers convencionals com la facilitat de síntesi i la flexibilitat de 

processat. 

 

1.3.1. El descobriment dels polímers conductors 

El 1862, H. Letheby va obtenir un material parcialment conductor a partir de l’oxidació anòdica 

de l’anilina en àcid sulfúric, probablement polianilina. També sobre els anys seixanta, se li van 

atribuir propietats conductores al polipirrol. No obstant, degut als pocs progressos amb la 

troballa, el descobriment va quedar en l’oblit. No va ser fins el 1977 quan Alan MacDiarmind, 

Hideki Shirakwa i Alan Heeger (Premi Nobel en química l’any 2000 pel descobriment i el 

desenvolupament dels polímers conductors) van donar a conèixer que el poliacetilè dopat amb 

iode era 109 vegades més conductor que en la seva forma original [1], [3]. 

Des dels anys vuitanta s’han estudiat extensivament altres polímers com el polipirrol, el politiofè 

i els seus derivats i la polianilina.  

Tot i que el poliacetilè continua sent el polímer conductor més cristal·lí no és el més 

comercialitzat degut a la seva facilitat d’oxidació en contacte amb l’oxigen de l’aire i la seva 

sensibilitat a la humitat. El polipirrol i el politiofè, en canvi, són molt estables en contacte amb 

l’aire i més fàcils de sintetitzar. No obstant, la seva conductivitat es inferior (104 S/m) [1]. 

L’estructura química dels polímers conductors més representatius es presenta a la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Estructura química d’alguns polímers conductors comuns. 

 

1.3.2. Estructura dels polímers conductors 

La principal característica dels polímers conductors és la presència d’enllaços conjugats al llarg 

de la cadena carbonatada, és a dir, enllaços simples i dobles alternats. Aquesta estructura facilita 

la mobilitat dels electrons enlloc de lligar-los als àtoms.  

En l’estructura del poliacetilè (Figura 1.4) s’observa clarament aquesta distribució d’enllaços: 

 

Figura 1.4. Estructura del poliacetilè. 

 

 

1.3.3. Mecanisme de conducció dels polímers conductors 

Per tal de que un material pugui conduir l’electricitat cal que els seus electrons tinguin llibertat 

de moviment i no estiguin lligats als àtoms. La primera condició per a que un polímer pugui 

complir aquest requisit, és la presència de dobles enllaços conjugats en la seva estructura. Cada 

unió conté un enllaç fort i molt localitzat anomenat σ. A més, cada doble enllaç també conté un 

enllaç menys feble i localitzat anomenat π. 
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No obstant, la conjugació no és suficient per a que el polímer sigui conductor sinó que cal 

alterar-lo injectant portadors de càrrega en forma d’electrons extra o de forats. S’entén com a 

forat la posició que queda buida quan s’arrenca un electró. Quan un electró veí deixa la seva 

posició per ocupar el forat, crea un altre espai buit que ocuparà un altre electró i així 

successivament. Aquest fenomen, conegut amb el nom de dopat, permet la mobilitat de càrrega 

necessària perquè el polímer passi a ser conductor [1]. 

Per tant, el paper del dopant és aportar o arrencar electrons al polímer mitjançant processos 

d’oxidació.  

Quan un polímer s’oxida, perd electrons i, per tant, queda carregat positivament. En el procés 

invers, la reducció, guanya electrons i queda així carregat negativament. L’estructura oxidada o 

reduïda d’un polímer conductor rep el nom de polaró o bipolaró en funció de si el polímer ha 

perdut o guanyat un o dos electrons (Figura 1.5). 

Així doncs, els polarons es poden definir com a cations (pèrdua d’electrons) o anions (guany 

d’electrons) radicals parcialment deslocalitzats en diferents unitats monomèriques. En el cas 

dels bipolarons, dicatións o dianions diradicals. Gràcies a aquestes estructures es facilita el 

transport de càrrega en els polímers conductors [2].  

 

Figura 1. 5. Formació d’un polaró i posterior bipolaró durant l'oxidació [3]. 
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L’anió o catió generats pel dopant generalment actuen com a contraió per tal de compensar la 

càrrega del polímer quedant així la molècula neutra. Poden exercir la funció de dopants diverses 

espècies com per exemple sals, pèptids o polímers, inclosos el polisacàrids i les proteïnes. 

El dopat es pot dur a terme tant química com electroquímicament i depèn del potencial 

d’oxidació. El potencial d’oxidació dels oligòmers decreix a mesura que augmenta el nombre de 

monòmers a la cadena. En el cas de que el dopat sigui per la via electroquímica tindrà lloc 

simultàniament al procés de polimerització ja que el potencial requerit pel dopat és inferior al de 

polimerització. 

La conductivitat del polímer és pot augmentar incrementant el percentatge de dopant i variant 

el dopant. La naturalesa química d’aquest no només afecta l’electroactivitat sinó que també 

afecta la superfície i les propietats estructurals del polímer [3]. 

 

1.3.4. Síntesi dels polímers conductors 

Principalment, la síntesis dels polímers conductors es realitza per dues vies: la química i 

l’electroquímica. Dins de la via química la polimerització pot tenir lloc per condensació o per 

addició. La primera, es caracteritza per la pèrdua de molècules petites com aigua i àcid clorhídric 

mentre que, en la polimerització per addició, la unitat repetitiva té la mateixa composició que el 

monòmer. En tots dos casos es prepara una dissolució de monòmer, solvent i dopant i es deixa 

reaccionar. El dopant ha de complir la condició de tenir un potencial d’oxidació semblant al del 

monòmer. 

Per altra banda, la síntesi electroquímica es duu a terme en una cel·la electroquímica en la que 

es troba la dissolució de monòmer, solvent i electròlit (dopant). Es col·loquen tres elèctrodes 

(treball, contra i referència) (Figura 1.6) que són els responsables del pas de corrent a través de 

la dissolució. Els monòmers propers a l’elèctrode de treball (ànode), s’oxiden formant radicals 

cations que reaccionen amb altres monòmers o radicals cations formant cadenes de polímer 

insolubles sobre la superfície de l’elèctrode. Cal tenir en compte factors com el temps de 

deposició, la temperatura, el solvent, l’electròlit, els elèctrodes i la càrrega de deposició ja que 

repercutiran en la morfologia del film al mateix temps que en les seves propietats mecàniques i 

en la conductivitat [3]. 
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Figura 1.6. Sistema d'elèctrodes i electròlit per a dur a terme la síntesi electroquímica [3]. 

 

Els polímers generats electroquímicament solen estar formats per molècules de compostos 

aromàtics entre els quals destaquen els heterocicles. Un compost heterocíclic és una substància 

que conté un anell aromàtic format per més d’un tipus d’àtom a part del carboni. Els àtoms més 

comuns en aquest tipus de compostos són N, O i S. Els compostos heterocíclics més simples de 

cinc àtoms són el pirrol, el furà i el tiofè. Cada un d’ells únicament té un heteroàtom [2]. 

 

1.3.5. Algunes aplicacions dels polímers conductors 

Subministrament o emmagatzematge d’energia elèctrica  

Per tal de poder implementar sistemes electrònics flexibles es necessari que la font d’energia 

que aquests utilitzin també presenti aquesta propietat. És per això que s’està treballant en la 

creació de dispositius orgànics que siguin capaços de subministrar o emmagatzemar energia 

elèctrica, generada a partir de diverses fonts com fenòmens químics, accions mecàniques, 

gradients tèrmics i radiació electromagnètica. 

Per tal de transformar l’energia provinent d’aquestes fons en electricitat, es poden utilitzar 

diferents dispositius com cel·les electroquímiques, transductors piezoelèctrics o cel·les 

fotovoltaiques. L’energia es pot emmagatzemar en bateries i supercapacitors [5]. 
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Les cel·les electroquímiques són els dispositius més rellevants per generar energia elèctrica a 

partir d’energia química. Generalment, estan formades per dos elèctrodes (ànode i càtode) 

submergits en un electròlit i separats per un conductor d’ions com per exemple un pont salí. 

Sovint, els elèctrodes s’uneixen a materials encara més conductor si actuen com a col·lectors de 

corrent, disminuint així la resistivitat. 

Les bateries són cel·les electroquímiques i es classifiquen en secundàries i primàries en funció de 

si són recarregables o no respectivament.  

Com a elèctrodes es poden utilitzar metalls, òxids de metalls de transició, materials a base de 

carboni o polímers conductors.  Habitualment, els metalls s’utilitzen com a ànodes mentre que 

els òxids de metalls de transició i els materials a base de carboni com a càtodes. Els polímers 

conductors poden desenvolupar les dues funcions [6], [7]. 

Els ànodes de liti són molt comuns degut a l’elevada càrrega específica que tenen. És per aquest 

motiu que són objecte de moltes investigacions. La bateria no recarregable més utilitzada és la 

de liti-diòxid de manganès mentre que la bateria secundaria més habitual és la de liti-ió (Figura 

1.7). 

 

Figura 1. 7. Procés de descàrrega d'una bateria liti-ió. 

 

Generalment, les bateries liti-ió solen estar constituïdes per materials inorgànics (metalls i òxids 

de metalls de transició) o per sistemes híbrids que combinen elèctrodes inorgànics amb 

elèctrodes de grafit. No obstant, s’han realitzat diversos estudis en què es contempla l’ús de 
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polímers conductors com a càtode [8]-[14]. Els principals candidats a desenvolupar aquesta 

funció són el poliacetilè, polianilina, politiofè o polipirrol [15+. També s’ha temptejat la 

possibilitat de crear bateries totalment orgàniques [16], [17], [18]. 

Components electrònics 

Es preveu que en un futur pròxim els materials orgànics semiconductors seran capaços de 

desenvolupar la majoria de les funcions electròniques requerides per qualsevol tipus 

d’estructura flexible dotada de components electrònics.  

La substitució dels materials convencionals utilitzats en aquest camp bé motivada per la 

flexibilitat mecànica que presenten alguns polímers, fet que soluciona la rigidesa dels cristalls 

inorgànics. A més, cada cop són més eficients com a semiconductors electrònics. Actualment, ja 

hi ha productes al mercat que incorporen aquests materials. En són un exemple les pantalles 

[19], [20].  

Algunes de les aplicacions dels semiconductors orgànics són en el camp dels components 

flexibles amb propietats electròniques i optoelectròniques com és el cas dels transistors camp-

efecte (FETs) [21]-[26], LEDs i fotodíodes [27]-[34], circuits matricials per a pantalles de paper 

electrònic [35], [36], etc.  

Els díodes emissors de llum orgànics (OLEDs) es poden construir utilitzant diferents materials en 

funció de les longituds d’ona de l’espectre visible que interessin. Generalment, consisteixen en 

estructures multicapa en les que els emissors orgànics es situen entre una capa metàl·lica 

(càtode) i un film d’ITO (ànode). El conjunt es fixa sobre un substrat plàstic o de vidre (Figura 

1.8). 

 

Figura 1.8. Esquema de l’estructura d’un OLED [28]. 
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Aplicant una diferència de potencial entre els elèctrodes el portadors de càrrega (electrons del 

càtode i forats de l’ànode) es mouen a través de la capa d’emissor orgànic i es recombinen 

provocant l’emissió de llum *5]. 

Una de les aplicacions industrials més importants dels OLEDs és en la fabricació de pantalles de 

color flexibles [19], [20]. Una de les avantatges que presenten respecte les pantalles de cristall 

líquid és que no necessiten una font de llum extra i no requereixen filtres. El repte actual és 

augmentar la vida d’aquests dispositius *37]. 

Sensors 

Una de les vies d’investigació en el camp dels teixits intel·ligents, és la incorporació de sensors. 

La possibilitat de monitorar diferents variables pot tenir una gran utilitat en nombroses 

situacions. Per exemple, la incorporació en un teixit d’un sensor tèrmic per controlar la 

temperatura o d’un sensor fotoelèctric per detectar una sobreexposició a radiacions 

electromagnètiques o d’un sensor químic per evitar situacions de risc a l’hora de manipular 

substàncies perilloses [5]. 

Un tipus de sensors amb força aplicacions són els que funcionen seguint l’efecte piezoresistiu. 

Aquests es basen en el canvi de resistència del material en funció de la pressió aplicada sobre 

aquest. Amb aquesta finalitat s’han construït sensors mitjançant la deposició epitaxial d’una 

capa fina de polipirrol en una fibra de licra i cotó [39]-[41+ i s’han utilitzat per sensoritzar un guà i 

unes malles.  

Protecció contra la corrosió 

S’entén per corrosió la interacció d’un material amb el medi que el rodeja produint el 

deteriorament de les seves propietats físiques i químiques. Per a que aquest procés tingui lloc és 

necessària la presència d’un electròlit. En cas que succeeixi aquest fenomen, es poden distingir 

clarament dos regions conegudes com a regió anòdica i catòdica. A la primera, es produeix una 

reacció d’oxidació mitjançant la qual s’alliberen electrons que es dirigeixen cap a la regió 

catòdica atacant el metall (corrosió). 
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Actualment, existeixen diferents tècniques per a fer front a la corrosió metàl·lica. Alguns 

exemples en són l’aplicació de recobriments metàl·lics o no metàl·lics, la utilització d’inhibidors i 

passivadors, la protecció catòdica o anòdica i emprar aliatges amb propietats autoprotectores.  

De totes les possibilitats citades, els polímers conductors s’inclouen en la protecció anòdica i en 

els recobriments no metàl·lics. La protecció anòdica es basa en la formació de pel·lícules 

protectores a la superfície dels metalls. S’afegeix un ànode amb un potencial de reducció molt 

inferior al de l’element a protegir. D’aquesta manera es destrueix l’ànode afegit (es sacrifica) 

enlloc de l’element que es vol protegir.  

L’estratègia a seguir per a protegir el metalls de la corrosió amb l’ajuda dels polímer conductors 

és dispersar micropartícules de polímer conductor en una pintura anticorrosiva. Les partícules 

afegides actuen com a emmagatzemadors de càrrega i absorbeixen el corrent d’oxidació que 

corrouria el material. És a dir, adopten la funció d’ànodes de sacrifici però de forma uniforme i 

estesa per tota la superfície [2]. 

Un dels polímers conductors apte per formar part d’aquest tipus de pintura és el poli(3,4-

etilendioxitiofè) (PEDOT). Aquest polímer electrogenerat presenta una conductivitat elevada i 

bones propietats electroactives [42], [43]. 

Electromembranes 

Els processos que utilitzen electromembranes es basen en la selectivitat de membranes 

intercanviadores d’ions. Aquestes membranes contenen grups carregats elèctricament fixats a la 

matriu polimèrica i permeten el pas d’ions de signe contrari a través de la membrana i sota la 

influència d’un camp elèctric. Hi ha membranes intercanviadores de cations i anions en funció de 

la càrrega dels ions permeants.  

Aquest tipus de membranes té nombroses aplicacions , la majoria d’elles relacionades amb la 

protecció del medi ambient. Extracció de productes nocius d’efluents i gasos, recuperació de 

productes en substancies de rebuig per la seva reutilització, desenvolupament de nous mètodes 

de producció en els que es requereix menys energia, etc. són algunes d’aquestes aplicacions 

[44]. 
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Aplicacions biomèdiques 

El descobriment i el desenvolupament de materials amb aplicacions biomèdiques ha influït 

considerablement en la nostra qualitat de vida. Gràcies a aquests materials s’han obtingut stents 

més efectius, ossos artificials, marcapassos, implants coclears i pròtesis. 

La necessitat de controlar i manipular els biosistemes requereix la creació d’interfases entre el 

camp biològic i l’electrònic. Els materials que cobreixen aquesta necessitat s’anomenen biònics i 

els polímers conductors en són un exemple excel·lent [37]. 

Una altra aplicació important dins de l’entorn biomèdic és el subministrament de medicaments. 

L’estimulació electrònica pot alterar l’estat d’oxidació del polímer conductor i com a resultat 

variar la quantitat de medicament incorporada alliberant-ne una part. Aquesta propietat es 

prometedora en el cas del subministrament de medicaments mitjançant implants ja que es pot 

ajustar la dosi per tal de minimitzar els efectes secundaris al mateix temps que s’assegura 

l’adherència [45]. 

També cal fer menció del paper dels polímers conductors en els biosensors. Un biosensor és un 

dispositiu amb un detector unit o integrat a un transductor amb l’objectiu de produir una senyal 

electrònica proporcional a la concentració d’una espècie química determinada o a un conjunt 

d’elles. Els transductors estan formats per biocomponents com enzims, teixits o bacteris entre 

altres. Per aquest motiu és necessari dissenyar elèctrodes compatibles amb els components 

biològics i que permetin la transferència d’electrons a la seva superfície. Aquí és on intervenen 

els polímers conductors [46]. 
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Capítol 2:  

ANTECEDENTS 

La majoria de dispositius electrònics estan formats per diferents components connectats entre 

ells mitjançant cables metàl·lics i subjectats sobre plaques rígides. No obstant, a mesura que 

augmenta l’interès en el desenvolupament de dispositius electrònics flexibles,  es requereix que 

les connexions entre components també ho siguin (Figura 2.1) . 

 

Figura 2. 1. Esquema de dispositiu electrònic flexible [47]. 

 

Una de les maneres d’assolir aquest objectiu és, enlloc de flexibilitzar les connexions entre 

components, aconseguir que la pròpia matriu en què estan contingudes aquestes sigui flexible. 

Amb aquesta finalitat, s’han estudiat múltiples mescles que incorporen algun element conductor 

a una matriu polimèrica flexible. Generalment, els elements conductors incorporats són metalls, 

nanotubs de carboni o polímers conductors dispersos en resines epoxi, fibres tèxtils i altres 

polímers. 
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Figura 2. 2. Esquema matriu polimèrica flexible. 

 

Paral·lelament al fet que la matriu presenti propietats elèctriques, sovint es presta atenció a com 

poden variar aquestes en funció de les condicions de treball. Per exemple, esforços mecànics o 

variacions de temperatura. A més, el fet de mesclar dos components amb propietats i 

comportaments diferents, pot donar lloc a la modificació de l’estructura de la matriu i, per tant, 

de les seves propietats mecàniques. En alguns casos també apareixen problemes d’immiscibilitat 

entre components, variable a tenir en compte.  

 

2.1. Metalls com a element conductor 

Degut a les seves grans propietats conductores, un dels metalls més comuns dins aquest grup és 

la plata. En diversos estudis s’ha fet menció a combinacions d’aquest metall que donen lloc a 

materials conductors capaços de mantenir aquesta propietat tot i estar sotmesos a grans 

tensions mecàniques. Aquest és el cas dels dispositius conductors obtinguts a partir de tinta de 

plata i poliestirè. A més, la plata impresa sobre substrats de policlorur de vinil (PVC) i fibres 

elàstiques mitjançant la metodologia screenprinting permet aconseguir dispositius conductors 

capaços de suportar grans deformacions mantenint valors de resistivitat relativament baixos 

[48+. També s’han reportat resultats interessants en estructures formades amb tinta de plata 

impresa sobre un substrat de poliuretà. D’aquest sistema cal destacar que sotmès a una 

deformació del 400% presenta un valor de resistivitat de 10-1 Ωcm i és capaç d’il·luminar un LED 

[49]. Les dues estructures citades poden tenir aplicacions directes com a sensors de tensió 

mecànica. 
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2.2. Nanotubs com a element conductor 

Els nanotubs de carboni a més de destacar perquè ofereixen bones propietats tant mecàniques 

com elèctriques i per la seva perfecció geomètrica [50+, tenen l’avantatge de ser flexibles i, per 

tant, s’adapten fàcilment. També presenten interaccions Van der Vaals amb nombrosos tipus de 

polímers. Concretament, aquestes interaccions són especialment abundants amb la cel·lulosa,fet 

que desemboca en resultats interessants quan es treballa amb els dos components 

conjuntament [51]. 

Per exemple, en impregnar un fil de cotó amb una dissolució que conté nanotubs de carboni 

s’obté un fil amb una resistivitat de tan sols 20 Ωcm. A més, després d’incorporar antialbúmina, 

es converteix en un sensor biològic capaç de detectar aquesta proteïna quantitativament i amb 

gran selectivitat. Aquesta funció es pot desenvolupar per tal de detectar altres biomolècules 

[50]. Un estudi similar destaca altres possibles aplicacions en sistemes d’emmagatzematge de 

càrrega [51]. 

Tot i que els resultats obtinguts són positius, els nanotubs presenten problemes de toxicitat en 

sistemes biològics [52]. Tenint en compte que moltes de les aplicacions es mouen en el camp de 

la biomedicina cal seguir investigant en aquesta direcció. 

 

2.3. Polímers conductors com a element conductor 

Els polímers conductors desperten gran interès degut a les seves propietats com a conductors de 

l’electricitat, la relativament bona estabilitat i comparativament baix cost. Ara bé, les propietats 

mecàniques que presenten són inferiors respecte les que ofereixen els polímers convencionals. 

Per aquest motiu s’estudien possibles combinacions de polímers conductors amb altres polímers 

per tal d’obtenir un benefici conjunt: les propietats elèctriques dels primers amb les bones 

propietats mecàniques de que disposen els segons. 

Els principals polímers conductors utilitzats són la polianilina (PANI), el polipirrol (Ppy), el 

politiofè (PT) i altres derivats del PT com el poli(3,4-etilendioxitiofè) (PEDOT), el poli(3-hexiltiofè) 

(P3HT) o el poli(3-tiofè metil acetat) (P3TMA). Per altra banda, com a polímer convencional del 
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sistema es comú treballar amb resines epoxi degut a les bons propietats mecàniques. Aquest 

tipus de termostables exhibeixen un elevat mòdul elàstic i resistència a la tracció a més d’una 

excel·lent resistència química i bona estabilitat dimensional. Dins del grup de les resines epoxi, 

les més utilitzades són les bisfenòliques (DGEBA). 

La polianilina és un dels polímers als que se l’hi ha dedicat més estudis. Un dels aspectes en què 

es centren és en aconseguir films que mantinguin la conductivitat encara que pateixin 

deformació. S’ha reportat que mesclant PANI amb làtex s’aconsegueix una elongació de fins al 

600% amb valors de conductivitat de 10-3 S/cm (5% en pes de PANI) [53]. Un sistema semblant 

però utilitzant poliuretà com a polímer convencional, també dóna resultats satisfactoris [54].  

En un altre cas similar on s’intenta analitzar l’efecte de diferents factors a la conductivitat final 

del film, es conclou que tant l’augment de la temperatura com del temps de curat són factors 

que repercuteixen en un augment de la resistivitat del film. S’observa que el solvent també hi 

juga un paper important ja que s’obtenen resultats diferents en funció de quin s’utilitza. El 

mateix passa amb l’enduridor. El fet de curar la resina amb un enduridor modificat evita el 

dedopat del PANI i, per tant, millora la conductivitat [55]. 

Un altre factor on es centren esforços és en aconseguir la dispersió homogènia del polímer 

conductor. En un altre estudi, es proposa un sistema de poliètersulfona amb PANI (15% en pes), 

on s’obté un bona dispersió del segon en el primer i una conductivitat de 0,7 S/cm [56]. En el cas 

de mescles amb resines epoxi, sembla que el fet de mesclar l’enduridor amb el polímer i, 

posteriorment, afegir la resina pot disminuir la formació d’aglomerats [57]. Degut a que els 

principals problemes de solubilitat són causats per la incompatibilitat dels polímers amb el 

solvent comú, s’ha desenvolupat un mètode basat en l’absorció que evita la utilització de 

solvents [58]. 

Després de polimeritzar in situ PPy sobre un teixit de nylon-licra s’obté un teixit conductor [59]. 

La conductivitat d’aquest augmenta a mesura que s’estira fins a una elongació del 60%. A valors 

superiors es perden les propietats elèctriques. El sistema no presenta pèrdues de conductivitat 

rellevants en ser sotmès a cicles d’extensions i recuperacions sempre i quan aquestes no superin 

el 40% d’elongació *59]. 
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També s’ha conclòs en un altre estudi que la incorporació de relativament poca concentració de 

PT en una matriu de resina epoxi resulta en una millora considerable de les propietats termo-

físiques a més d’aconseguir una mescla conductora *60]. 

La utilització de PEDOT juntament amb poliestirè sulfonat (PSS) destaca per algunes aplicacions 

interessants en el camp dels teixits intel·ligents. Concretament, després d’Impregnar un teixit de 

licra amb PEDOT:PSS i dopar-lo posteriorment amb d-sorbitol, el teixit adquireix propietats 

conductores (0,1 S/cm). A més, el teixit manté la seva elasticitat i augmenta la conductivitat 

quan està sotmès a tensió. Ara bé, quan recupera la posició inicial, perd propietats conductores 

respecte del valor original [61]. Per un altra banda, s’ha demostrat que es pot utilitzar aquest 

sistema com a elèctrode frontal per a la fabricació de dispositius electroluminiscents en els que 

es requereix que aquest elèctrode sigui transparent [62]. 

La combinació de P3HT amb poli(estirè--isobutilè--estirè) (SIBS) permet l’obtenció de 

filaments conductors de manera satisfactòria. Aquests presenten una gran elasticitat (entre 

780% i 975%) i un comportament mecànic i elèctric reversible [63+. També s’han estudiat les 

característiques que presenten els films obtinguts a partir de P3HT i silicona. Un dels resultats 

més impactant és la disminució dràstica del mòdul elàstic en incorporar el polímer a la matriu de 

silicona. A mesura que augmenta la concentració de P3HT, el mòdul augmenta però sempre és 

inferior al de la silicona pura. Aquesta troballa pot ser interessant en el camp dels transductors 

electromecànics [64]. 

Només es té constància d’un parell d’estudis realitzats amb el P3TMA com a polímer conductor 

[65], [66]. En tots dos es combina amb fluorur de polivinilè (PVDF) i s’analitzen les propietats 

físiques i elèctriques que presenta el sistema resultant. En el primer, s’observa que a 

concentracions inferiors al 5% en pes de P3TMA la mida de les partícules disminueix en 

augmentar la concentració del polímer. En sobrepassar el 5% aquesta augmenta fins a 

aglomerar-se quan s’assoleix el 25% en pes. Pel que fa a la conductivitat, aquesta augmenta amb 

la temperatura, de 30ºC fins a 130ºC. Aquest fet s’atribueix a una transició conformacional de les 

cadenes de P3TMA facilitant el transport de la càrrega [65]. En el segon cas, es centra en 

l’obtenció dels blends mitjançant un procediment alternatiu, la síntesi fotoquímica. Aquest 

mètode obra noves perspectives de síntesi de blends semiconductors a partir de 

poli(alquiltiofens) i polifluorinats [66]. 
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Tenint en compte tot l’exposat en l’apartat anterior, el present PFC es centra en l’obtenció de 

nanocomposites de P3TMA i resina epoxi en forma de films. Concretament, s’intentarà 

determinar quina concentració màxima de P3TMA es pot dispersar homogèniament en la matriu 

de resina epoxi. A més a més, s’avaluarà l’efecte de la temperatura de curat i la metodologia de 

mescla. Per altra banda, els films es caracteritzaran mitjançant diverses tècniques, posant 

especial interès en les seves propietats mecàniques i elèctriques. 
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Capítol 3:  

MATERIALS 

La mescla a partir de la qual s’obtenen els films està formada per quatre elements: la resina i 

l’enduridor que formen la matriu base, el polímer conductor i el dissolvent. 

Al llarg de la fase experimental es troben incompatibilitats entre el dissolvent de la resina i 

l’enduridor, xilè, i el polímer conductor. És per aquest motiu que es divideix l’estudi en tres fases 

durant les quals es va eliminant aquest component de la mescla.  

En la primera fase, la resina i l’enduridor és troben dissolts en xilè al 75% i 60% respectivament. 

A l’observar la insolubilitat del xilè amb el P3TMA es decideix emprar resina pura en pols i 

s’intenta eliminar el xilè de l’enduridor inicial per evaporació. Finalment, i en vista de les millores 

aconseguides, es passa a una tercera fase on tant la resina com l’enduridor estan completament 

lliures de xilè. Aquestes tres etapes es resumeixen a la Taula 3.1. 

 

Taula 3. 1. Resum de les tres fases en què es divideix l'estudi. 

Fase Resina Enduridor 

FASE 1 
EPOTEC YD 011X-75 

Dissolta al 75% en xilè 
CRAYAMID 195 X 60 
Dissolt al 60% en xilè 

FASE 2 
EPIKOTETM Resin 1001 

Sense dissolvent 
CRAYAMID 195 X 60 
Evaporació del xilè 

FASE 3 
EPIKOTETM Resin 1001 

Sense dissolvent 
CRAYAMID 115 

Sense dissolvent 
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3.1. Síntesi del polímer conductor 

Utilitzant 3-tiofè àcid acètic (3TAA) com a monòmer iniciador i FeCl3 com a oxidant i dopant, 

s’obté 3-tiofè metil acetat (3TMA) que seguidament es polimeritza per acoblament oxidatiu 

seguint el procediment descrit per Osada i col·laboradors [67] (Figura 3.1). Del polímer resultant, 

poli(3-tiofè metil acetat) (P3TMA), s’eliminen les possibles restes d’oligòmers amb aigua, etanol i 

metanol en aquest ordre.  

 

Figura 3. 1. Síntesis del P3TMA. 

 

3.2. Resina 

3.2.1. Epotec YD 011X-75 

A la primera fase de l’estudi s’utilitza EPOTEC YD 011X-75, una dissolució al 75% de diglicidil èter 

bisfebol-A (DGEBA) en xilè. A continuació s’adjunta una taula amb algunes propietats d’interès 

(Taula 3.2): 

 

Taula 3. 2.Propietats de la resina Epotec YD 011X-75. 

Propietat Valor o descripció 

Aparença Transparent, incolora i sense partícules en suspensió 
Viscositat  8000 – 13000 cP 
Proporció no volàtil 74 – 76 % 
Densitat a 25ºC 1,07 g/cm3 

Contingut en aigua Màxim 0,5 % 
Punt d’inflamació (basat en el xilè) 30ºC 
Pes epoxi equivalent 450 – 500 g/eq 
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3.2.2. Epikote Resin 1001 

A la segona i tercera fase s’utilitza L’EPIKOTE Resin 1001, una resina sòlida constituïda per 

bisfenol A i epiclorhidrina. A continuació s’adjunta una taula amb algunes propietats d’interès 

(Taula 3.3): 

 

Taula 3. 3.Propietats de la resina Epikote Resin 1001. 

Propietat Valor o descripció 

Aparença Partícules translúcides de color blanquinós 
Densitat a 25ºC 1,19 g/cm3 

Temperatura de transició vítria 
(Tg) 

26ºC 

Temperatura de fusió 50ºC – 62ºC 
Pes epoxi equivalent 450 – 500 g/eq 
Punt d’inflamació >200ºC 

 

 

3.3. Enduridor 

3.3.1. Crayamid 195X60 

A la primera i segona fase de l’estudi s’utilitza com enduridor CRAYAMID 195X, una solució 

d’amino poliamida dissolta en xilè al 60%. A continuació s’adjunta una taula amb algunes 

propietats d’interès (Taula 3.4): 

 

Taula 3. 4. Propietats del Crayamid 195X60. 

Propietat Valor o descripció 

Viscositat a 25ºC 3000 – 6000 cP 
Densitat a 20ºC 0,95 g/cm3 

Contingut no volàtil a 150ºC 58 – 62 % 
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3.3.2. Crayamid 115 

A la tercera fase de l’estudi l’enduridor utilitzat és el CRAYAMID 115, una amino poliamida 

líquida. A continuació s’adjunta una taula amb algunes propietats d’interès (Taula 3.5): 

 

Taula 3. 5. Propietats del CRAYAMID 115. 

Propietat Valor o descripció 

Viscositat a 40ºC 45000 – 55000 cP 
Densitat a 20ºC 0,97 g/cm3 

Contingut no volàtil a 150ºC 94 – 100 % 

 

 

3.4. Dissolvent 

Es realitzen probes de solubilitat per tal d’escollir el dissolvent que sigui més compatible amb el 

sistema. El polímer conductor és l’element més restrictiu a l’hora de dissoldre’s. Per aquest 

motiu s’escullen tres solvents orgànics en els quals el P3TMA s’hi dissol: tetrahidrofurà (THF), 

dimetilsulfòxid (DMS) i cloroform. 

Per comprovar la compatibilitat amb la resta de components, es preparen tres vials amb mescla 

resina-enduridor i a cada un s’hi  afegeix un mil·lilitre d’un dels dissolvents. S’agita i es deixa 

reposar uns minuts. 

El cloroform reacciona amb la mescla formant una pasta blanca i molt viscosa i es descarta. Per 

un altra banda el DMS no es miscible amb el xilè i es formen dues fases. El tercer solvent, THF, 

no presenta incompatibilitat amb cap dels components. Així doncs, s’escull THF com a dissolvent 

per a realitzar l’estudi. 
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Capítol 4:  

METODOLOGIA DE PREPARACIÓ 

DELS FILMS 

 

4.1. Preparació dels motlles 

Els requisits que controlen el mètode de preparació dels films són dos. El primer, el gruix dels 

films que s’espera que estigui entre 50 µm i 150 µm i, el segon, que aquest fos el més homogeni 

possible en tot el film. Per assolir aquest objectiu s’ estudien diverses alternatives. 

Es prova un primer prototipus de motlle consistent en tres làmines de tefló de mida 15 cm x 15 

cm col·locades una a sobre de l’altra (Figura 4.1). Una actua de tapa inferior, un altra de tapa 

superior i la central, amb un obertura de 10 cm x 10 cm, delimita la mida del film. Per tal de fer 

pressió i perquè la mescla quedi repartida uniformement, les tres làmines de tefló es premsen 

entre dos fustes i aquestes es mantenen unides amb l’ajuda d’unes pinces. 

 

Figura 4. 1. Prototipus de motlle quadrat. 
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Aquest sistema no proporciona els resultats desitjats ja que part de la mostra vessa pels costats i 

es perd. A més, el gruix obtingut és molt inferior al desitjat i poc uniforme. 

Per tal de millorar les carències del primer prototipus, es dissenya un segon tipus de motlle. En 

aquest cas, s’utilitza la part inferior d’una placa petri recoberta amb tefló per facilitar la 

posterior extracció del film (Figura 4.2). 

 

Figura 4. 2. Motlle definitiu. 

 

Els films obtinguts amb aquest segon sistema presenten un gruix adequat i homogeni en tot el 

film. Conseqüentment, s’escull com a motlle definitiu. 

 

4.2. Preparació de la resina i l’enduridor 

En cada fase de l’estudi la preparació de cada un d’aquests components varia ja que no en tots 

els casos es troben en el mateix estat ni requereixen la mateixa manipulació. 

 

4.2.1. Primera fase: resina i enduridor dissolts en xilè 

En aquesta fase no és necessària cap preparació prèvia. Es pesa la massa requerida de resina i 

s’introdueix en un vial. L’enduridor requereix el mateix procediment. 
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4.2.2. Segona fase: resina lliure de xilè i enduridor amb restes de xilè 

La resina està en forma de granulat i el primer pas en la preparació d’aquesta és reduir la mida 

de les partícules al màxim per facilitar-ne la posterior dissolució. Un cop es té la resina en pols 

s’afegeix tetrahidrofurà fins a una concentració del 75% en pes de resina i s’agita la mescla fins 

que desapareguin tots els grumolls.  

El procediment de preparació de l’enduridor és lleugerament diferent, ja que aquest es troba 

inicialment dissolt en xilè.  

Per tal d’eliminar el xilè per evaporació, l’enduridor es deixa durant en una setmana en un 

recipient semi destapat però sempre protegit de la llum solar. Amb aquest mètode 

s’aconsegueix reduir el contingut de xilè en un 80% en pes. Un cop transcorregut el període de 

temps citat, es dissol l’enduridor en tetrahidrofurà fins a una concentració del 60% en pes del 

primer. 

 

4.2.3. Tercera fase: Resina i enduridor lliures de xilè 

En la tercera fase, es manté la resina de la segona fase i per tant requereix el mateix procés de 

preparació. 

En quant a l’enduridor no requereix manipulació prèvia sinó que només cal pesar la quantitat 

necessària i afegir-la a la mescla. 

 

4.3. Preparació de la dissolució de polímer conductor 

Per tal de poder afegir el polímer conductor a la resina o bé a l’enduridor cal dissoldre’l en 

tetrahidrofurà (THF). Per als films on el percentatge de P3TMA és baix, fins al 5% en pes, es 

treballa amb una concentració de polímer en solució de l’1% (massa/volum). Per a 

concentracions superiors la dissolució es prepara a l’1,9% (massa/volum) perquè en cas contrari 

el volum de dissolvent a afegir és massa elevat. 
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En primer lloc es mesura la massa de polímer en funció del volum de dissolució a preparar i es 

diposita en un tub d’assaig. A continuació s’afegeix la meitat del volum total de dissolvent i 

s’agita el tub d’assaig per tal d’homogeneïtzar la dissolució. Seguidament, amb la finalitat de 

trencar els aglomerats de polímer conductor i facilitar-ne la dissolució, s’ultrasonica la solució 

durant quatre cicles de dos minuts cada un. 

Un cop finalitzats els cicles d’ultrasons, es deixa reposar la solució uns minuts perquè les 

partícules de polímer que no s’hagin dissolt s’assolin al fons del tub d’assaig. Després, es filtra la 

dissolució per eliminar les partícules que hagin pogut quedar en suspensió. 

S’afegeix el volum de dissolvent restant al tub d’assaig amb les partícules de polímer no dissoltes 

i es repeteix el mateix procediment. 

En acabar, es segella bé el recipient que conté la dissolució per evitar l’evaporació del dissolvent 

i es protegeix de la llum. 

Per tal de determinar la mida de les partícules de polímer conductor dins la dissolució de THF, es 

realitza un estudi mitjançant la tècnica de Dispersió de la Llum (Light Scattering) on es conclou 

que la mitjana de la mida d’ un 90% de les partícules és 153,74 ± 15,49 nm (Taula 4.1). 

 

Taula 4. 1. Distribució de la mida de partícula del P3TMA dissolt en THF. 

Mida (nm) Número Acumulat (%) 

134,93 0,32 32% 

147,95 0,24 56% 

162,22 0,18 74% 

169,87 0,16 90% 

1122,32 0,03 3% 

1288,59 0,02 5% 

1479,5 0,02 7% 

2138,53 0,01 8% 

2571,08 0,01 9% 
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4.4. Preparació dels films 

4.4.1. Primeres proves sense polímer conductor 

Per una banda, la resina utilitzada en les tres fases té un pes epoxi equivalent1 (EEW) 

aproximadament de 500. Per l’altra, l’enduridor té un pes d’hidrogen actiu equivalent2 (AHEW) 

de 240. Així doncs el rati de mescla és de 240 g d’enduridor pur per cada 500 g de resina pura.  

Seguint aquest rati, es fa una primera prova sense polímer conductor. Es barreja la resina amb 

l’enduridor, s’afegeix THF per tal de que la mescla tingui més fluïdesa i es deixa reposar vint 

minuts semi destapada i protegida de la llum per a que tingui lloc la fase d’inducció. Durant 

aquest període s’agita cada deu minuts aproximadament per evitar la formació de bombolles. En 

acabat, s’introdueix la mescla al motlle i es deixa curar. 

Els films resultants tenen un guix adequat però, com es pot observar a la Figura 4.3, presenten  

moltes bombolles. Amb la finalitat de resoldre-ho es planteja ultrasonicar la mescla quan es 

troba en fase d’inducció [68]. El procediment es descarta degut a que els resultats de la segona 

prova no mostren millores respecte la primera sense ultrasonicar.  

 

Figura 4. 3. Film de prova amb presència de bombolles. 

 

                                                           

1 Pes Epoxi Equivalent (EEW) = núm. de grams de resina que contenen 1g d’epòxid equivalent. 

 
2
 Pes d’Hidrogen Actiu Equivalent (AHEW) = núm. de grams d’enduridor que contenen 1g d’hidrogen  actiu equivalent. 
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Com a alternativa als ultrasons, s’afegeix el desairejant BYK-A 530 a la mescla. Tot i que així 

s’aconsegueix disminuir les bombolles, més tard s’observa que el P3TMA no és soluble en el 

desairejant i això provoca que el polímer s’aglomeri (Figura 4.4). Conseqüentment, també 

s’elimina aquesta opció. 

 

Figura 4. 4. Mostra d’aglomeració de polímer a causa de la insolubilitat amb el desairejant. 

 

Finalment, el problema es resol augmentant el temps d’inducció. Enlloc dels vint minuts inicials, 

la, es deixa que la resina i l’enduridor reposin durant un hora. Es manté l’agitació periòdica cada 

deu minuts. 

 

4.4.2. Preparació dels films seguint el procediment definitiu 

El procés d’elaboració dels films es divideix en quatre rutes diferenciades entre elles en l’ordre 

de mescla dels components i la temperatura de curat. L’objectiu d’aquesta divisió és determinar 

la influència que tenen aquests factors en les propietats finals dels films. 

Les quatre rutes definides són les següents: 

 Ruta R1: Addicionar el P3TMA a la resina, posteriorment afegir l’enduridor i deixar curar 

el films a temperatura ambient durant 6 dies. 

 Ruta R2: Addicionar el P3TMA a la resina, posteriorment afegir l’enduridor i deixar curar 

el films a 60ºC durant 24 hores i, posteriorment, 6 dies a temperatura ambient. 

 Ruta H1: Addicionar el P3TMA a l’enduridor, posteriorment afegir la resina i deixar curar 

el films a temperatura ambient durant 6 dies. 

 Ruta H2: Addicionar el P3TMA a l’enduridor, posteriorment afegir la resina i deixar curar 

el films a 60ºC durant 24 hores i, posteriorment, 6 dies a temperatura ambient. 
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Vuit hores abans de la preparació dels films cal afegir el polímer conductor a la resina o a 

l’enduridor i deixar la mescla en agitació durant aquest període. 

El volum de dissolució de P3TMA a afegir es determina a partir de la massa de la mescla resina-

enduridor purs (valor fixat en 1,4g), és a dir, sense tenir en comte el pes dels solvents.  

Un cop transcorregudes les vuit hores, s’afegeix el tercer component (resina o enduridor) i 

s’agita manualment fins a homogeneïtzar la mescla. Es deixa reaccionar la resina amb 

l’enduridor durant un hora (temps d’inducció) agitant manualment cada deu minuts per evitar 

que les bombolles d’aire generades quedin atrapades dins la mescla. En finalitzar aquest 

període, es procedeix a emmotllar els films. El procés de curat serà a temperatura ambient (R1 i 

H1) o a seixanta graus (R2 i H2) en funció de la ruta seguida. 

Quan el període de curat a finalitzat, es desemmotllen els films i es classifiquen. Es protegeixen 

de la llum i de possibles contaminants atmosfèrics.  
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Capítol 5:  

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ I 

EQUIPS 

5.1. Caracterització fisicoquímica i morfològica 

5.1.1. Microscòpia òptica (MO) 

Amb la finalitat d’avaluar la compatibilitat entre els diferents elements involucrats en cada 

sistema, es prenen fotografies dels films mitjançant un microscopi Olympus BX51. S’extreuen 

mostres de cada un dels films d’aproximadament 1 cm x 1 cm i un gruix entre 60 µm i 200 µm, a 

la primera fase,  i entre 70 µm i 100 µm, a la segona. Les fotografies es prenen amb un augment 

de 5X, 10X i 20X. 

 

5.1.2. Espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FTIR) 

 
Per tal de determinar la composició química dels films i la interacció que s’estableixe entre els 

diferents elements del sistema, s’utilitza l’espectroscòpia FTIR. Fer portar a terme l’anàlisi, 

s’extreuen mostres dels films d’aproximadament 1cm x 1 cm i un gruix entre 60 µm i 200 µm, a 

la primera fase,  i entre 70 µm i 100 µm, a la segona. 

Els espectres FTIR es registren en un espectrofotòmetre FTIR Jasco 4100. Les mostres es situen 

sobre un dispositiu de reflexió total atenuada amb un cristall de diamant (Specac model MKII 

Golden Gate Heated Single Reflection DiamondATR). Per cada mostra s’efectuen 32 escanejos 

entre 4000 cm-1 i 600 cm-1 amb una resolució de 4 cm-1. 
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5.1.3. Espectroscòpia d’absorció en l’ultraviolat-visible 

Els espectres d’absorció UV-vis s’obtenen utilitzant un espectrofotòmetre UV-vis-NIR Shimadzu 

3600 equipat amb una font de radiació visible halògena de tungstè, una font de radiació UV de 

deuteri, un tub fotomultiplicador detector d’UV-Vis, un fotodíode InGaAs i PbS. Els espectres 

s’enregistren en mode absorbància, en el rang de longituds d’ona entre 300 i 800 nm, i utilitzant 

l’accessori esfera integradora (model ISR-3100). L’interior està recobert amb una solució 

estàndard de BaO molt diluïda. Es realitzen espectres d’escaneig simple a una velocitat 

d’escaneig de 60 nm/min. Les mesures i la recopilació de dades es controlen amb el software 

UVProbe versió 2.31. 

 

5.1.1. Angle de contacte 

Es pretén determinar la naturalesa hidròfoba o hidròfila dels films resultants. Per obtenir 

aquesta informació,  es mesura l’angle de contacte utilitzant el mètode de la gota d’aigua amb 

l’equip OCA 20 (Data Physics Instruments GmbH, Filderstadt). 

Després de l’estabilització de la gota dipositada (0,5 µL d’ aigua destil·lada), es prenen les 

fotografies. L’anàlisi es repeteix sis vegades per a cada mostra. 

 

5.1.2. Microscòpia d’escombrat electrònic (SEM) 

Per tal d’estudiar l’estructura interna dels films i l’efecte que l’addició del polímer conductor té 

sobre la matriu de resina, s’analitza la secció dels films amb el microscopi electrònic. L’estudi es 

duu a terme mitjançant el microscopi electrònic Focused Ion Beam Zeiss Neon 40, que està 

equipat amb un sistema de dispersió de raig-X (EDX). El voltatge de treball és de 5kV. 

Generalment, les imatges es prenen amb una ampliació de 8 kX. La preparació de les mostres és 

la següent: aquestes es fracturen en fred, utilitzant nitrogen líquid, i es col·loquen verticalment 

en suports específics amb l’ajuda de pintura adhesiva de plata. Seguidament, les mostres es 

recobreixen amb una fina capa de carboni de 6-10 nm utilitzant un turbo evaporador (model 

K950X) per tal de prevenir problemes de càrrega d’electrons a les mostres durant l’observació. 



Preparació i caracterització de blends formats per polímer semiconductor i resines epoxi  43 

 

 

5.2. Assajos mecànics 

Amb la finalitat de veure el comportament mecànic dels films obtinguts es realitzen assajos de 

tensió deformació. L’equip utilitzat per desenvolupar els assajos uniaxials és un AZ wick 

Z2.5/TM1s (Zwick GmbH&Co KG, Germany). Les mostres assajades són rectangulars amb un àrea 

d’aproximadament 30x3 mm2 i de gruix variable però establert dins d’un rang de 60 – 200 µm. 

Una vegada les mostres s’asseguren a les mordasses, s’inicia el test de tracció. Aquest, té lloc a 

temperatura ambient i les mostres es sotmeten a una velocitat de deformació constant de 10 

mm/min fins arribar a ruptura. S’assagen deu provetes de cada film per tal de donar solidesa als 

resultats. El control del test i l’anàlisi de les dades es realitza utilitzant les eines del software 

testXpert. Per exemple, el mòdul elàstic es determina a partir de la regió lineal de la corba 

tensió-deformació. 

 

5.3. Propietats elèctriques 

5.3.1. Espectroscòpia d’impedància electroquímica (EIS) 

Es tallen mostres de cada film amb un diàmetre de 1,5 cm (àrea = 1,767 cm2). El gruix està 

comprés entre 70 µm i 100 µm. 

Prèviament a l’anàlisi de les mostres, aquestes es deixen 24 h immerses en solució PBS (pH =7,4) 

a temperatura ambient. Abans de posar les mostres dins la cel·la electroquímica, se n’elimina 

l’excés d’aigua amb un paper absorbent. 

Una vegada preparades, les mostes es col·loquen entre dos elèctrodes d’acer inoxidable (SS) 

d’1,5 cm de diàmetre encaixats dins d’un recipient de resina epoxi. La mesura de les EIS es 

realitza amb l’equip AUTOLAB PGSTAT 302 N en un rang de freqüència de 10kHz fins a 10mHz i 

amb una amplitud del voltatge sinusoïdal de 10 mV. Tots els experiments es desenvolupen a 

temperatura ambient i s’analitzen tres mostres de cada film per tal de comparar els resultats.   

Després de la recol·lecció de les dades, els resultats es processen i avaluen utilitzant el software 

Frequency Response Analyser (FRA software, Eco Chemie B.V, version 4.9.007). 
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5.3.2. Conductivitat elèctrica 

La conductivitat elèctrica de les mostres es mesura utilitzant el procediment de les dues puntes 

(two-probe). Les mostres tenen una superfície d’1 cm2 i un gruix variable entre 60 µm i 200 µm, a 

la primera fase,  i entre 70 µm i 100 µm, a la segona. Les mostres es subjecten sobre un suport 

amb cinta adhesiva i s’hi pinten dues línies amb tinta de plata perquè actuïn com a elèctrodes. 

Les lectures s’efectuen a diferents temperatures des dels 25ºC fins als 150ºC, en intervals de 

25ºC.  
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Capítol 6:  

ANÀLISI DE RESULTATS 

A continuació es presenten els resultats obtinguts mitjançant diferents tècniques de 

caracterització. En primer lloc, s’observen els films amb el microscopi òptic per tal de determinar 

la homogeneïtat d’aquests i si existeixen problemes de compatibilitat entre els components del 

sistema. Seguidament, s’analitza l’estructura química dels films a partir dels seus espectres FTIR 

amb la finalitat de detectar la presència del P3TMA i d’estudiar el tipus d’interacció que aquest 

estableix amb la matriu de resina epoxi. També s’enregistren espectres UV-vis per veure l’efecte 

de la concentració de P3TMA i de la temperatura de curat sobre l’energia de band gap dels 

composites. Mitjançant la mesura de l’angle de contacte es pretén determina el caràcter 

hidrofòbic o hidrofílic dels films. Finalment, per acabar amb la caracterització fisicoquímica, a 

partir de les imatges obtingudes amb el microscopi electrònic s’estudia la interacció del P3TMA 

amb la resina a nivell físic.  

La caracterització es continua amb assajos de tracció-deformació per tal de determinar les 

propietats mecàniques dels films. Posteriorment, es passa a estudiar les propietats elèctriques 

amb la mesura de la conductivitat i l’anàlisi de les mostres mitjançant EIS. 

 

Taula 6. 1. Rutes en què es divideix l'estudi. 

Ruta Mescla inicial Component afegit Temperatura de curat 

R1 Resina – P3TMA Enduridor 20 ºC (6 dies) 
R2 Resina – P3TMA Enduridor 60 ºC (24h) i 20ºC (6 dies) 
H1 Enduridor – P3TMA Resina 20 ºC (6 dies) 
H2 Enduridor – P3TMA Resina 60 ºC (24h) i 20ºC (6 dies) 
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La presentació dels resultats es divideix en les tres fases en les què es separa l’estudi. Com ja 

s’ha comentat en el capítol 4.4, els films s’obtenen per quatre rutes diferents en les quals es 

modifica l’ordre d’addició dels components a la mescla i la temperatura de curat amb l’objectiu 

de determinar com afecten aquests factors a les propietats del films. Seguint la nomenclatura 

assignada en el capítol esmentat, a la Taula 6.1 es resumeixen les quatre rutes. 

 

6.1. Primera fase 

Els films obtinguts tenen un gruix entre 60 µm i 200 µm i són d’un color groc ataronjat que, a 

mesura que la concentració de P3TMA augmenta, passa a ser vermellós. A nivell macroscòpic la 

superfície és llisa i brillant. A continuació es codifiquen els films per facilitar la presentació dels 

resultats (Taula 6.2). 

 

Taula 6. 2. Codificació dels films de la primera fase. 

Codi Ruta 
% en pes de 

P3TMA 
Gruix (µm) Fotografia 

R1.1 R1 1% 147 
 

R2.1 R2 1% 158 
 

H1.1 H1 1% 106 
 

H2.1 H2 1% 176 
 

R1.3 R1 3% 198 
 

R2.3 R2 3% 110 
 

H1.3 H1 3% 80 
 

H2.3 H2 3% 182 
 

R1.5 R1 5% 60 
 

R2.5 R2 5% 148 
 

H1.5 H1 5% 95 
 

H2.5 H2 5% 133 
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En aquesta fase hi ha molts problemes de solubilitat entre els components de la mescla. A més 

de les possibles incompatibilitats del P3TMA amb la resina i/o l’enduridor, aquest dos últims es 

troben dissolts en xilè, element de coneguda insolubilitat amb el polímer conductor. 

Conseqüentment, la dispersió del P3TMA no és homogènia sinó que forma aglomerats 

apreciables fins i tot a nivell macroscòpic (Figura 6.1 a),. A més, els films presenten algunes 

bombolles que en esclatar deriven en forats. (Figura 6.1 b). 

 

     

Figura 6. 1. Fotografies. (a) Aglomerats de polímer conductor (Film H2.5). (b) Forats causats per l’explosió de bombolles 

(Film H2.3)). 

 

6.1.1. Microscòpia òptica 

Analitzant les imatges obtingudes amb el microscopi òptic es confirma la tendència del polímer a 

aglomerar-se i la dispersió heterogènia d’aquest dins la matriu de resina epoxi.  A la figura 6.2 es 

poden veure, per una banda, els agregats de les partícules de P3TMA i, per l’altra, la presència 

de zones sense polímer conductor. 

 

Figura 6. 2. Dispersió heterogènia del polímer (Film R1.1). 

 

a b 

200 µm 
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Pel que fa als paràmetres que es varien en funció de la ruta de fabricació dels films, ordre 

d’adició dels components de la mescla i temperatura de curat, no sembla que tinguin cap efecte 

en l’estructura resultant dels films (Figura 6.3 a-d). Els aglomerats en algun casos són més 

abundants que en altres però no es detecta cap relació entre aquest fenomen i la ruta seguida a 

l’hora de preparar els films.  La tendència del polímer conductor a aglomerar-se és tal que 

eclipsa el possible efecte de les diferents rutes de preparació.  

    

    

Figura 6. 3. Aglomerats en diferents films. (a) Film R1.1, (b) film R2.1, (c) film H2.5 i (d) film R2.5. 

 

6.1.2. Espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FTIR) 

Per tal de determinar la composició química dels films s’analitzen amb aquesta tècnica els 

diferents  components del sistema per separat i, posteriorment, els films obtinguts. Degut a les 

variacions en el gruix, només es valoren els resultats qualitativament, és a dir, únicament es 

pretén identificar la presència dels components dins del sistema. 

 

 

a b 

c d 

500 µm 

500 µm 500 µm 

200 µm 
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6.1.2.1. P3TMA 

La banda corresponent a la vibració de tensió del C-H aromàtic a 3005 cm-1 s’associa a la forma 

benzoica mentre que la resta de vibracions de tensió C-H pertanyen al segment alifàtic (2998, 

2948 i 2843 cm-1). La banda feble que apareix a 1522 cm-1 s’atribueix a la vibració de tensió del 

C=C de l’anell de tiofè. A una longitud d’ona de 1322 cm-1 s’observa un altre C=C aromàtic. Les 

vibracions de tensió del grup èster es troben a 1146 i 1726 cm-1(C=O), 1196 cm-1 (R-CO-O-CH3) i 

1013 cm-1 (C–O–C). Finalment, el pic a 615 cm-1 s’atribueix als enllaços C–S de l’anell de tiofè 

(Figura 6.4) [69].  

 

Figura 6. 4. Espectre del P3TMA. 

 

A la Taula 6.3 es resumeixen les bandes d’absorció característiques del P3TMA algunes de les 

quals es poden veure referenciades a la Figura 6.4. 

 

Taula 6. 3. Bandes d’absorció característiques del P3TMA [69]. 

Tipus d’enllaç Tipus de vibració Longitud d’ona (cm-1) 

C-H Aromàtics (tensió) 3005 (a) 
C-H Alcans (tensió) 2998, 2948, 2843 
C=O Èster 1726 (b) 
C=C Aromàtics (tensió) 1690, 1522 (c), 1322 (d) 
CH3 Flexió simètrica asimètrica 1431  (e) 
CH2 Flexió simètrica asimètrica 1402 
C-O-C Tensió 1196 (f), 1148 (g), 1016 (h) 
C-H Alifàtic fora del pla de flexió 689 
C-S Tiofè 615 (i) 
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6.1.2.2. Matriu de resina epoxi 

La resina utilitzada en aquesta fase és una resina comú composta per digicidil èter de bisfenol A 

(DGEBA) (Figura 6.5). L’anàlisi FTIR es duu a terme sobre la resina sòlida, és a dir, sense xilè. 

 

Figura 6. 5.  Estructura de la resina DGEBA. 

 

En l’espectre de la resina epoxi (Figura 6.6) es pot identificar la banda de flexió del C–O del grup 

oxirà, que es troba a 915 cm-1. També s’observa la vibració de tensió del C–H dels grups oxirà 

terminals a 3050. Mentre que la banda ampla a 3460 cm-1 pertany a la vibració de l’ O–H dels 

grups hidroxil [70].  

 

Figura 6. 6. Espectre FTIR de la resina epoxi. 

 

A la taula 6.4 es resumeixen les bandes característiques de la resina epoxi algunes de les quals es 

referencien en l’espectre de la Figura 6.6. 
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Taula 6. 4. Bandes d'absorbància característiques de la resina epoxi [70]. 

Tipus d’enllaç Tipus de vibració Longitud d’ona (cm-1) 

O-H  Grup hidroxil (tensió) ≈ 3500 (a) 
C-H Anell oxirà (tensió) 3057 (b) 
C-H CH2, aromàtic i alifàtic (tensió) 2965-2873 (c) 
C=C Anells aromàtics (tensió) 1608 (d) 
C-C Anells aromàtics (tensió) 1509 (e) 
C-O-C Èter (tensió) 1036 (f) 
C-O Grup oxirà (tensió) 915 (g) 
C-O-C Grup oxirà (tensió) 831 (h) 

 

Quan a la resina s’hi afegeix l’enduridor, es desencadena una reacció (Figura 6.7) mitjançant la 

qual les cadenes estableixen punts d’unió entre elles formant una estructura tridimensional 

reticulada. Aquest procés, rep el nom de curat i comporta la transformació de l’estat viscós i 

modelable, propi de la resina original, al material termoestable, rígid i resistent. 

 

Figura 6. 7. Reacció de curat de la resina [70]. 

 

Com es pot veure a l’esquema representat a la Figura 6.7, el procés de curat implica l’obertura 

dels anells d’oxirà de la resina per unir-se, posteriorment, als grups amino de l’enduridor. La 

formació dels nous enllaços es veu reflectida en l’espectre FTIR i s’utilitza per comprovar que el 

procés de curat s’ha produït correctament. La banda corresponent a l’enllaç C–O del grup oxirà, 

que s’observa clarament en l’espectre pertanyent a la resina abans de curar, desapareix un cop 

ha tingut lloc aquest procés.  
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Figura 6. 8. Espectre FTIR resina curada (Film Blanc-T20)  i resina sense curar. 

 

Tot i que només se’n mostra un a mode d’exemple, aquesta comprovació es fa amb tots els films 

obtinguts. 

 

6.1.2.3. Composites de resina epoxi i P3TMA 

En un primer anàlisi es comparen els espectres del P3TMA i el de la mescla  resina-enduridor 

(blanc) i s’observa el solapament de la majoria de les bandes d’absorció característiques dels 

diferents compostos. L’ única banda que destaca per estar només present al polímer conductor 

és la corresponent a l’enllaç C=O de l’èster, situada a una longitud d’ona de 1726 cm-1 

(assenyalada a la Figura 6.9). Per aquest motiu s’utilitza com a indicador de la presència del 

polímer en els films. 

 

Figura 6. 9. Superposició dels espectre FTIR del P3TMA i de la mescla resina-enduridor. 
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A l’analitzar els espectres FTIR corresponents als films amb polímer conductor no s’aprecia cap 

banda d’absorció diferent respecte de les pertanyents a la resina o al P3TMA. Es dedueix així que 

no es produeixen nous enllaços químics resultants de la interacció entre ens diferents 

components del sistema i, per tant, es pot concloure que la unió entre la resina i el P3TMA és 

únicament física. 

Centrant l’atenció en la banda d’absorció pertanyent al grup èster del polímer conductor, es pot 

observar que aquesta es va accentuant a mesura que augmenta el percentatge en pes del 

P3TMA en la mescla (Figura 6.10). 

 

Figura 6. 10. Superposició de l'espectre del P3TMA i dels R1.1, R1.3 i R1.5. (Es restringeix el rang de longitud d’ona fins 

a 1900 cm
-1
 per tal de facilitar l’observació de la banda en qüestió) 

 

6.1.3. Propietats mecàniques 

Amb la finalitat de determinar l’efecte del P3TMA i de la temperatura de curat sobre la matriu 

de resina epoxi, es realitzen assajos a tracció dels films obtinguts. Les provetes tenen unes 

dimensions de 3 cm x 0,3 cm i un gruix entre 60 µm i 200 µm. A la Taula 6.5 es presenten els 

resultats de l’assaig.  
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Taula 6. 5. Resultats dels assajos a tracció de la primera fase. 

Film E (Mpa) 
Allargament 
a ruptura (%) 

Allargament 
a Força màxima (%) 

Força màxima 
(Mpa) 

Blanc-T20 518±83 18,88±2,62 5,93±0,47 43±6 

Blanc-T60 546±97 8,99±1,19 7,74±0,63 47±7 

R1.1 881±113 5,64±0,22 4,70±0,94 32±5 

R1.3 684±63 4,16±0,79 4,14±0,79 51±9 

R1.5 644±88 5,89±1,07 5,20±0,92 47±8 

R2.1 1036±52 7,53±0,33 6,31±0,64 41±4 

R2.3 794±88 8,50±1,17 8,08±6,24 46±7 

R2.5 784±90 5,72±0,3 5,44±0,44 43±7 

H1.1 756±94 4,37±0,23 4,63±0,79 41±9 

H1.3 684±63 6,31±1,34 5,71±0,74 51±6 

H1.5 825±98 4,59±0,41 4,24±0,76 47±6 

H2.1 1043±169 6,31±1,29 5,74±0,88 47±8 

H2.3 670±57 5,85±0,35 5,39±0,40 43±7 

H2.5 903±70 5,57±0,63 5,28±0,73 40±17 

 

Com s’observa a la Taula 6.5, la temperatura de curat influencia en les propietats mecàniques de 

la resina epoxi. El fet que el procés de curat tingui lloc a 60ºC, augmenta el mòdul de Young del 

material a l’igual que la tensió màxima que aquest es capaç de suportar abans de trencar. En 

disminueix però, la capacitat de deformar-se i, per tant, l’allargament a ruptura (Figura 6.11). 

Aquest comportament és l’esperat ja que en augmentar la temperatura durant el procés de 

curat el nombre de punts d’unió entre les cadenes de la resina és major, és a dir, l’estructura 

final és més reticulada. 

 

Figura 6. 11. Corbes tensió-deformació representatives de la resina epoxi a diferents temperatures de curat. 
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En afegir el polímer conductor al sistema, les diferències entre els films curats a 20ºC i 60ºC 

deixen de ser significatives.  

Les partícules de P3TMA reforcen la matriu polimèrica i el mòdul elàstic augmenta. Al mateix 

temps, el polímer conductor immobilitza les cadenes de la resina i aquesta veu reduïda la seva 

capacitat de deformació, és a dir, l’allargament a ruptura és menor. Probablement degut a 

l’heterogeneïtat dels films, no s’aprecien canvis en la resistència del material (Taula 6.5). 

L’augment del percentatge en pes de P3TMA no comporta canvis rellevants en el comportament 

del sistema pel que fa a l’allargament a ruptura ni a la tensió màxima. No obstant, a mesura que 

la concentració de polímer conductor augmenta, té lloc la disminució del mòdul elàstic en els 

films obtinguts mitjançant les rutes R1 i R2 (Figura 6.12). Aquest comportament es dóna degut a 

l’augment de la mida de les partícules de P3TMA amb la concentració d’aquest [71], [72]. 

 

Figura 6. 12. Mòdul de Young en funció de la ruta i del percentatge en pes de polímer conductor. 

 

Pel que fa a l’ordre d’adició dels components, s’observa un comportament més regular en els 

casos on l’enduridor s’afegeix a la mescla inicial de resina i polímer conductor. Així doncs, es pot 

concloure que la dispersió del P3TMA és més homogènia quan es segueix aquest ordre 

d’addició. Per tant, les rutes R1 i R2 presenten una millor dispersió del polímer conductor en la 

matriu de resina epoxi. 
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6.1.4. Propietats elèctriques 

6.1.4.1. Conductivitat 

Es mesura la resistència que presenten mostres dels diferents films amb una superfície d’ 1 cm2 i 

un gruix entre 60 µm i 200 µm.  No s’obtenen valors degut a que la concentració de polímer 

conductor en els films no supera el 5% i que aquest no està dispers homogèniament en la matriu 

de resina epoxi. 

 

6.2. Segona fase 

Els films obtinguts tenen un gruix entre 70 µm i 100 µm i són d’un color groc ataronjat que, a 

mesura que la concentració de P3TMA augmenta, passa a ser vermellós. A nivell macroscòpic la 

superfície és llisa i mat.  

En aquesta fase s’elimina pràcticament tot el xilè, principal causant de les insolubilitats del 

P3TMA amb la resta de components de la mescla. Aquest fet es veu reflectit en una millora 

considerable de la dispersió del polímer, obtenint així, films mes homogenis i menys aglomerats.  

Degut a la millor dispersió del polímer s’aconsegueix augmentar la concentració d’aquest fins a 

un 25% en pes. Quan s’arriba a aquest percentatge es detecta aglomeracions i es decideix no 

passar a concentracions superiors. 

Durant el procés de preparació dels films, s’observa que el polímer s’aglomera quan es 

segueixen les rutes de fabricació H1 i H2 i es decideix limitar l’estudi en les dues rutes restants, 

on el polímer conductor es mescla amb la resina i, posteriorment, s’afegeix l’enduridor. Els 

aglomerats resultants de mesclar el P3TMA amb l’enduridor s’atribueixen a una possible 

incompatibilitat de l’enduridor amb el polímer conductor. A més, cal tenir en compte que un 

20% del xilè no s’ha pogut eliminar i queda romanent en l’enduridor dificultant la dissolució del 

P3TMA. 
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A continuació es codifiquen els films per facilitar la presentació dels resultats (Taula 6.6). 

 

Taula 6. 6. Codificació dels films obtinguts a la segona fase. 

Codi Ruta 
% en pes de 

P3TMA 
Gruix (µm) Fotografia 

R1.1 R1 1% 102 
 

R2.1 R2 1% 104 
 

R1.3 R1 3% 81 
 

R2.3 R2 3% 86 
 

R1.5 R1 5% 71 
 

R2.5 R2 5% 72 
 

R1.12 R1 12% 117 
 

R2.12 R2 12% 121 
 

R1.25 R1 25% 94 
 

R2.25 R2 25% 104 
 

 

 

6.2.1. Microscòpia òptica 

Les imatges obtingudes amb el microscopi òptic confirmen la bona dispersió del polímer 

conductor. Apareixen poques partícules de polímer, el que indica que aquest es troba ben 

dissolt. 
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Figura 6. 13. Imatges del diferents films obtingudes amb el microscopi òptic. (a) Film R1.1, (b) film R2.1, (c) film R1.3, (d) 

film R2.3 i (e) film R1.5, (f) film R2.5. 

 

Tot i la correcta dispersió, a mesura que augmenta la concentració de polímer, també ho fan el 

nombre de partícules no dissoltes al mateix temps que s’aprecia una disminució d’aquestes en 

els films curats a temperatura. Probablement, la calor afavoreixi la dissolució del polímer i la 

ràpida evaporació del dissolvent provoca la immobilització de les partícules impedint que formin 

agregats (Figures 6.13 a, c, e en front de les Figures 6.13 b, d, f).  

a b 

c d 

e f 

200 µm 200 µm 

200 µm 200 µm 

200 µm 200 µm 
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Un altra característica destacable és la presència de bombolles microscòpiques que a simple 

vista no es detecten (Figures 6.13 a, b i d). Les bombolles es produeixen durant el procés de 

curat i queden atrapades. Quan esclaten, les cavitats queden en el film. 

Com es mostra a la Figura 6.13, la superfície dels films és relativament llisa. Ara bé, a partir d’un 

12% en pes de P3TMA l’aspecte del films canvia. Probablement degut a l’elevat contingut de 

polímer conductor, la superfície passa a ser molt rugosa. A més, s’hi observen nombroses 

cavitats de diferents mides (Figures 6.14 a-d).  

    

    

Figura 6. 14. Imatges obtingudes amb el microscopi òptic dels film R1.12 (a) i del film R2.12 (b), (c) i (d). 

 

Al seguir augmentant el percentatge de polímer fins al 25% en massa, les característiques 

esmentades dels films R1.12 i R2.12, rugositat i cavitats a la superfície, s’accentuen i s’hi suma 

l’aparició d’esquerdes (Figura 6.15 a i b). Els films R1.25 i R2.25 presenten una fragilitat superior 

a la resta que podria estar causada per la major porositat i les esquerdes que s’observen en els 

films. 
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Figura 6. 15. Imatges obtingudes amb  el microscopi òptic. (a) i (b) Relleu de la superfície dels films R1.25 i R2.25 

respectivament. (c) Esquerdes del film R1.25. (d) Cavitats i rugositat del film R2.25. 

 

6.2.2. Espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FTIR) 

En aquest cas només s’analitzen els espectres FTIR de les mostres de P3TMA i resina epoxi ja que 

tant l’espectre de la resina com del polímer conductor són els mateixos que en la primera fase i 

ja s’han discutit. 

Als espectres dels diferents films no s’observa l’aparició de noves bandes d’absorció i, per tant, 

és ratifica la interacció purament física entre els components.  

En quant a la identificació de la presència del polímer conductor, es presta atenció a les dues 

úniques bandes que pertanyen únicament al P3TMA. La primera i la més intensa és la 

corresponent a l’enllaç C=O de l’èster a 1726 cm-1 i la segona, que apareix a una longitud d’ona 

de 1445 cm-1, pertany al CH3. Les dues, es van fent més pronunciades a mesura que augmenta la 

concentració de P3TMA (Figura 6.16). 
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c d 
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Figura 6. 16. Superposició de l'espectre del P3TMA amb el del films R1.5, R1.12 i R1.25. (Es restringeix el rang de 

longitud d’ona fins a 1900 cm
-1
 per tal de facilitar l’observació de la banda en qüestió) 

 

6.2.3. Espectroscòpia d’absorció d’ultraviolat-visible (UV-Vis) 

L’espectre UV-Vis del P3TMA dissolt en THF a l’1%  es troba representat en les figures 6.17 i 6.18. 

Es pot observar un màxim d’absorbància a una longitud d’ona de 400 nm que correspon a la 

transició π-π* de l’anell de tiofè, resultat que concorda amb la resta d’estudis realitzats sobre 

aquest polímer [65], [66]. 

El percentatge d’absorbància augmenta conjuntament amb la concentració del polímer 

conductor. Amb l’augment de la concentració de polímer  també s’observa un desplaçament 

dels pics cap a la longitud d’ona del vermell.  

 

Figura 6. 17. Espectre d'UV-Vis dels films curats a 20ºC. 
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Figura 6. 18. Espectre d'UV-Vis dels films curats a 60ºC. 

 

Quan la longitud de conjugació (número d’anells de tiofè coplanaris) augmenta, la distància 

energètica entre les bandes π-π o π-π* disminueix i, per tant, es redueix l’energia del band gap 

(Eg) i la longitud d’absorció és més elevada. A causa de l’aglomeració de les partícules de P3TMA, 

pot tenir lloc el que s’anomena π-stacking, és a dir, apareixen forces d’atracció entre els anells 

aromàtics i la deslocalització electrònica augmenta. Com més elevada és la concentració de 

polímer conductor, la deslocalització és major. Per aquest motiu la Eg disminueix (Taula 6.7). 

Pel que fa a l’efecte de la temperatura de curat, es veu com el desplaçament del pic és major a 

una temperatura de curat de 20ºC que de 60ºC (Figura 6.17 en front de Figura 6.18). El resultat 

concorda amb la idea, ja comentada, de que la temperatura evita l’aglomeració de polímer i per 

tant els agregats són més petits, donant lloc a una Eg major. 

Dels espectres UV-vis, s’obtenen les longituds d’ona onset  i, a partir d’aquestes, es calcula la Eg 

(Taula 6.7). Les concentracions 1%, 3%, 5% i 25 % es comporten semblant independentment de 

la temperatura de curat perquè, probablement, presentin una agregació de partícules semblant. 

A concentracions baixes, la quantitat es petita i no s'agreguen el suficient perquè s’apreciï la 

diferència. Amb un 25% en pes de P3TMA, la concentració és tan elevada que, tot i augmentar la 

temperatura de curat, no es poden evitar els aglomerats i, per això, tampoc es veu diferència en 

les energies de band gap.  

La diferencia significativa es troba en els films al 12% de P3TMA. A una temperatura de curat de 

20ºC les partícules de polímer s’agreguen i el comportament és semblant al del 25%. En canvi, si 

es cura a 60ºC, manté un comportament similar al del 5%, és a dir, no s’aglomera tant. Es pot 
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concloure així que el 12% és la concentració límit de polímer conductor per a la qual la 

temperatura de curat té certa influència en l’agregació de partícules (Taula 6.7). 

 

Taula 6. 7. Band gap dels films amb diferents concentracions de P3TMA. 

Film λonset (nm) Eg (eV)  Film λonset (nm) Eg (eV) 

R1.1 515 2,41  R2.1 520 2,39 

R1.3 535 2,32  R2.3 530 2,34 

R1.5 545 2,28  R2.5 550 2,26 

R1.12 630 1,97  R2.12 580 2,14 

R1.25 635 1,95  R2.25 625 1,98 

 

 

6.2.4. Angle de contacte 

Amb la finalitat de determinar el caràcter hidrofòbic o hidrofílic del material, es realitza l’estudi 

de l’angle de contacte sobre els films obtinguts. Independentment de la ruta de fabricació, els 

films amb una concentració de polímer conductor entre 0% i 12% en pes, presenten un angle 

lleugerament inferior a 90º (Figura 6.19 a i Figura 6.20). Aquest valor indica que l’aigua 

pràcticament no mulla la superfície i, per tant, que el material és hidrofòbic. Quan el 

percentatge de P3TMA arriba al 25%, l’angle de contacte augmenta fins a 105º (Figura 6.19 b i 

Figura 6.20). En aquest cas la humectabilitat del material encara és menor indicant així 

l’increment del comportament hidrofòbic. 

    

Figura 6. 19. Angle de contacte. (a) Film Blanc-T20. (b) Film R2.25. 

87.5º

105.2º

87.5º

105.2º

a b 
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Per una banda, el fet que l’angle de contacte del films amb únicament resina epoxi sigui pròxim 

a 90º, condueix a la conclusió de que la matriu del sistema és hidròfoba. Per l’altra, es coneix 

que el P3TMA també té caràcter hidrofòbic. Així doncs és d’esperar que a concentracions 

elevades de polímer conductor, l’angle de contacte augmenti degut a la major presència 

d’aquest a la superfície. 

 

Figura 6. 20. Angle de contacte en funció del percentatge en pes de P3TMA i de la temperatura de curat. 

 

Es conclou per tant, que degut al comportament hidrofòbic tant de la resina com del polímer 

conductor, el sistema resultant manté aquesta característica sense que aquest resultat es vegi 

afectat per la temperatura de curat. 

 

6.2.5. Microscòpia electrònica d’escombrat (SEM) 

Analitzant la secció dels films amb el microscopi electrònic s’observa com a mesura que la 

concentració de polímer augmenta també ho fa la rugositat. Comparant els films formats 

únicament per resina epoxi (Figura 6.21 a), la secció dels quals és totalment llisa, amb els films 

que contenen polímer conductor (Figura 6.21 b i Figura 6.22 a i b), s’aprecia aquest canvi en la 

textura.  

La distribució del P3TMA és homogènia tot i que en alguna zona apareixen plaques totalment 

llises i que, per tant, no tenen polímer conductor (Figura 6.22 a i c).  
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Figura 6. 21. Imatges obtingudes amb el microscopi electrònic. (a) Film Blanc-T20 i (b) Film R1.1. 

 

Les partícules de polímer tendeixen a aglomerar-se formant unitats aproximadament esfèriques 

(Figura 6.22 c i d). La presència d’aglomerats és comú en tots els films independentment de la 

temperatura de curat. No obstant, en els films en que aquesta és de 60ºC, la mida dels 

aglomerats és menor en front als que presenten els films curats a una temperatura de 20ºC 

(Figura 6.23 a i b).  

    

    

Figura 6. 22. Micrografies SEM. (a) Film R1.12 i (b) Film R1.25, (c) Film R1.12, (d) Film R2.25. 
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Com s’aprecia en les diferents micrografies, la mida dels aglomerats és proporcional a la 

concentració de polímer conductor. És a dir, a mesura que augmenta el percentatge de polímer, 

creix el diàmetre dels aglomerats. Els aglomerats més grans es poden observar a partir d’una 

concentració de P3TMA per sobre del 12%  i presenten un diàmetre aproximat de 2 μm. En els 

films elaborats seguint la ruta R2, en canvi, la mida d’aquests queda dins de l’escala 

nanomètrica. Aproximadament al voltant de 200 nm. 

    

Figura 6. 23. Micrografies SEM. (a) Film R1.5 i (b) Film R2.5. 

 

6.2.6. Propietats mecàniques 

Seguint el mateix procediment que en la primera fase, es realitzen assajos a tracció dels films 

obtinguts per determinar les propietats mecàniques finals dels films. Les provetes amb què es 

fan els assajos tenen unes dimensions de 3 mm x 30 mm i un gruix entre 70 µm i 100 µm. 

A part de les conseqüències d’incorporar P3TMA en diferents concentracions a la resina epoxi, 

també es pretén analitzar com repercuteix la temperatura de curat en les propietats mecàniques 

del film resultant. Per aquest motiu, primer s’estudia l’efecte de la variació de la temperatura de 

curant sobre la resina epoxi. 

 

Taula 6. 8. Resultats dels assajos a tracció de la resina a diferents temperatures de curat. 

Film E (Mpa) 
Allargament a 

ruptura (%) 
Allargament a força 

màxima (%) 
Força màxima 

(Mpa) 

Blanc-T20 549±107 6,3±0,8 6,1±0,7 29±4 

Blanc-T60 825±143 5,2±1,1 5,0±1,1 43±7 

 

a b 

1 µm 1 µm 
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Com s’observa en la Taula 6.8 i en les corbes de tensió deformació (Figura 6.24), el fet de dur a 

terme el procés de curat a 60ºC, implica un augment del mòdul elàstic de la resina i de la tensió 

màxima que aquesta és capaç de suportar. L’efecte contrari es produeix en l’allargament a 

ruptura. Aquest, disminueix en augmentar la temperatura de curat. Així doncs, augmentar la 

temperatura en la fase de curat resulta en un augment de la resistència i la rigidesa de la resina 

al mateix temps que n’augmenta la fragilitat. 

 

Figura 6. 24. Corbes tensió-deformació representatives de la resina epoxi a diferents temperatures de curat. 

 

El procés de curat d’una resina és una reacció activada tèrmicament. En augmentar la 

temperatura a la qual té lloc aquesta reacció es creen més punts d’unió entre les cadenes 

polimèriques donant lloc a una estructura més reticulada. Gràcies a la major reticulació, 

l’estructura guanya resistència però perd elasticitat. Les cadenes tenen menys llibertat de 

moviment i, al no poder-se deformar quan es sotmeten a tracció, es trenquen. Així doncs els 

resultats concorden amb el comportament esperat de la resina i són similars als obtinguts a la 

primera fase. 
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 Taula 6. 9. Resultats dels assajos a tracció de la segona fase. 

Film E (Mpa) 
Allargament a 

ruptura (%) 
Allargament a força 

màxima (%) 
Força màxima 

(Mpa) 

R1.1 1242 ± 94 3,7 ± 0,3 3,6 ± 0,3 43 ± 7 

R1.3 1260 ± 90 4,5 ± 0,6 4,5 ± 0,6 47 ± 5 

R1.5 1052 ± 136 4,0 ± 0,4 4,0±0,4 47 ± 3 

R1.12 1028 ± 64 2,7 ± 1,2 6,5 ± 0,2 42 ± 1 

R1.25 881±189 1,8±0,1 2,7±1,1 26±9 

R2.1 1010±204 5,0±0,5 4,9±0,5 54±4 

R2.3 1071±167 5,4±0,3 5,1±0,4 54±4 

R2.5 1192±164 5,9±0,3 5,8±0,4 64±4 

R2.12 1179±171 6,6±0,7 5,3±0,8 56±4 

R2.25 831±165 1,1±0,3 1,1±0,3 13±4 

 

Les partícules de P3TMA actuen com a reforç de la matriu de resina i li donen unes propietats 

finals equiparables a les aconseguides amb el curat a temperatura. Tant el mòdul elàstic dels 

films com la tensió màxima, augmenten  (Figura 6.24 i Taula 6.9). En el primer cas, no s’observen 

diferències entre rutes. No obstant, si que es pot apreciar que els films curats a temperatura 

suporten més tensió que els que ho han fet a temperatura ambient. 

En quant a l’allargament a ruptura es veu un comportament atípic. Portant a terme el procés de 

curat a temperatura ambient, amb l’addició del P3TMA els films resulten més fràgils que la 

resina epoxi. En canvi, quan el curat és fa a temperatura, s’observa un augment en l’elasticitat 

dels films respecte de la matriu de resina original (Figura 6.24 i Taula 6.9 ). Tot i que el 

mecanisme de curat de la resina amb el polímer conductor incorporat no està del tot clar, una 

possibilitat que explicaria aquest fenomen és que les partícules de polímer conductor es 

distribueixin molt millor en la matriu de resina, i per tant la mescla de partida és més homogènia 

que en la fase anterior, de tal manera que interactuïn amb els punts reactius de la resina durant 

el curat a 60 ºC. D’aquesta manera, per una banda es podria explicar la major llibertat de les 

cadenes fent que aquestes presentin més marge de deformació i, per l’altra, les nanopartícules 

de P3TMA actuarien com a reforç, augmentant el mòdul elàstic. 
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Figura 6. 25. Evolució de les propietats mecàniques dels films en funció de la concentració de P3TMA. 

 

Dins de l’escala nanomètrica, la mida de les partícules de P3TMA disperses en la matriu de 

resina, és un factor que afecta directament a les propietats mecàniques. Com més petites siguin 

les partícules s’espera un major valor del mòdul elàstic i de la tensió màxima i, en canvi, una 

disminució de l’allargament a ruptura *71],[72]. A més, en augmentar la concentració de 

partícules, aquests valors haurien d’augmentar fins a un òptim a partir del qual les propietats 

mecàniques empitjoren. Aquesta hipòtesi és vàlida en aquest cas ja que es treballa amb 

partícules de P3TMA incorporades en escala nanomètrica i que, malgrat l’aglomeració, no 

presenten diàmetres superiors a 2 μm a la ruta R1 i a 200 nm a la ruta R2. 

En els gràfics de la Figura 6.25, tal i com es preveu, s’observa una millora de les propietats 

mecàniques a mesura que augmenta la concentració de polímer conductor fins a arribar a un 

valor òptim. A partir d’aquest valor, les propietats empitjoren gradualment. Ara bé, en funció de 

la temperatura de curat del film, la concentració òptima no és la mateixa. Quan la temperatura 

de curat és de 20ºC, la concentració òptima és troba al 3% en pes de P3TMA mentre que quan és 

de 60ºC, l’òptim augmenta fins a un valor del 12% en pes. 
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L’augment de la concentració òptima a temperatures elevades s’explica a partir de la tendència 

a aglomerar-se del polímer conductor. La temperatura contribueix de dues maneres a la 

immobilització de les partícules de P3TMA.  

Per una banda, quan els films es deixen curar a temperatura ambient, l’evaporació del solvent és 

lenta i el P3TMA té temps suficient per aglomerar-se i, per tant, augmenta la mida de les 

partícules en dispersió. Si la temperatura de curat és més elevada, 60ºC en aquest cas, 

l’evaporació es produeix a més velocitat. Així doncs, les partícules de polímer queden 

immobilitzades abans de poder-se aglomerar i mantenen la seva mida original.  

Per l’altra banda, el fet que la reacció de curat de la resina s’activi tèrmicament juga un paper 

important. Al curar els films a 60ºC augmenta el nombre de punts d’unió entre les cadenes de 

resina i, a més, aquestes unions apareixen abans dificultant l’aglomeració del polímer conductor. 

Tenint en compte les aplicacions desitjades és interessant que la concentració de polímer 

conductor sigui la màxima possible i, al mateix temps, que  els films presentin les millor 

propietats mecàniques. Així doncs, des d’aquest punt de vista, la concentració òptima de P3TMA 

seria del 12% i la millor ruta d’obtenció dels films seria la R2. 

 

6.2.7. Propietats elèctriques 

El polímer amb què es treballa, P3TMA, està classificat com a polímer semiconductor. Tot i que 

en cap moment durant el procés d’elaboració dels films es duu a terme el dopat de polímer i 

que, per tant, la conductivitat d’aquest no s’espera que sigui excessivament bona, se n’estudien 

les propietats elèctriques. 

 

6.2.7.1. Espectroscòpia d’impedància electroquímica (EIS) 

Es mesura la impedància dels diferents films a partir de mostres d’un gruix entre 70 µm i 100 µm 

i un diàmetre d’1,5 cm. Les mostres es deixen prèviament en una solució salina amortidora a 

partir de fosfats (PBS) durant 24 hores per tal de que l’absorbeixin i aquesta actuï d’electròlit. 
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Com s’ha discutit anteriorment, el films tenen un caràcter hidrofòbic i aquest es veu accentuat 

amb l’increment de la presència de polímer conductor. Conseqüentment, la dissolució de PBS no 

pot penetrar en totes les mostres de la mateixa manera ni en la mateixa quantitat. 

A més, la tècnica és extremadament sensible a qualsevol factor. Fet que provoca que petits 

canvis en la pressió que exerceix la cel·la sobre la mostra o lleugeres variacions en el gruix del 

film donin lloc a resultats diferents. 

Probablement pels motius esmentats, el valors obtinguts no són significatius com per treure’n 

conclusions a nivell quantitatiu. Ara bé, si que es poden discutir el resultats de manera 

qualitativa.  

Les dades obtingudes s’ajusten a dos circuits que diferencien les mostres en dos grups. Per una 

banda els films que no contenen polímer conductor (Figura 6.26) i per l’altra els que si en 

contenen (Figura 6.27). 

 

 

Figura 6. 26. Circuit ajustat als films sense polímer conductor (Film blanc T60). 

 

Els films sense polímer conductor (Figura 6.26) s’ajusten a un circuit en el que hi ha una sola 

fase, la resina. El capacitor Q2 pertany a l’elèctrode de treball, la resistència R1 a l’electròlit i la 

parella Q1-R2 al film.  
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Figura 6. 27. Circuit ajustat als films amb presència de polímer conductor (Film 5). (a)  

 

Quan el P3TMA s’afegeix al sistema, en canvi, es detecten dues fases i l’assignació dels elements 

del circuit ajustat no és tan senzilla. Es dedueix però, que una de les fases pot estar relacionada 

amb els aglomerats de P3TMA i l’altra a zones on la concentració de P3TMA és menor (Figura 

6.28). Així doncs, la resistència R1 s’associa a l’electròlit (PBS) i el capacitor Q3 a l’elèctrode de 

treball. Les dos parelles de capacitor i resistència restants, Q1-R2 i Q2-R3, pertanyen a les dues 

fases assenyalades a l’esquema de la figura 6.28 com A i B. 

 

Figura 6. 28. Esquema de les mostres amb polímer conductor. 
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6.2.7.2. Conductivitat 

Seguint el mateix procediment que a la primera fase, es mesura la resistència dels films en 

mostres d’1 cm2 de superfície i un gruix entre 70 µm i 100 µm. No s’obtenen resultats.  

Per tal d’incrementar la conductivitat de les mostres, s’intenta dopar els films deixant-los en 

agitació durant vuit hores en una dissolució aquosa de FeCl3 al 5% [66],[73]. No obstant, la 

resistència continua sent massa elevada perquè la llegeixi l’aparell.  

Quan el P3TMA s’aglomera, les cadenes s’entregiren, es redueix la longitud de conjugació i, per 

tant, disminueix la conductivitat. A l’augmentar la temperatura dels composites per sobre de la 

Tg del polímer conductor, 40ºC, les cadenes recuperen la conformació original i amb ella la 

conductivitat [65]. 

Amb aquest argument, es decideix escalfar els films des de 25ºC fins a 150ºC i mesurar-ne la 

resistència en intervals de 25ºC [65]. 

 

Taula 6. 10. Valors de conductivitat i resistència dels films en funció de la temperatura. 

Film 
Resistència en funció de la temperatura (MΩ) Conductivitat 

(S/m) 25ºC 50ºC 75 ºC 100 ºC 125 ºC 150 ºC 

Blanc-T20 - - - - - - - 

Blanc-T60 - - - - - - - 

R1.1 - - - - - - - 

R2.1 - - - - - - - 

R1.3 - - - - - - - 

R2.3 - - - - - - - 

R1.5 - - - - - - - 

R2.5 - - - - - - - 

R1.12 - - - - 163 - 7,2065E-09 

R2.12 - - - - 195 - 6,194E-09 

R1.25 - - - - 144 - 6,4982E-09 

R2.25 - - - - 180 - 5,7937E-09 
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Quan s’arriba a 125ºC s’obtenen valors de resistència a concentracions superiors al 12% (Taula 

6.10). La resistència dels films disminueix amb l’augment de la concentració de polímer i els films 

curats a temperatura presenten més resistència que els que ho han fet a temperatura ambient. 

Degut a l’augment de la presència de material conductor, el primer comportament és l’esperat. 

Les causes de la disminució de la conductivitat amb la temperatura de curat no s’acaben de 

determinar.   

En incrementar la temperatura fins als 150ºC es deixen de llegir valors de resistència. 

Probablement, degut a l’elevada temperatura, les mostres pateixin un procés de degradació i 

per això deixen de conduir. 

 

6.3. Tercera fase 

En aquesta fase s’utilitza un enduridor diferent a les dues fases anteriors. Aquest es troba en 

estat sòlid i presenta una composició química diferent. 

Degut a que s’ha eliminat al 100% el xilè del sistema, i es creu que aquest component és el 

causant de les incompatibilitats amb el polímer conductor, s’espera que en aquesta fase la 

miscibilitat del P3TMA amb la resta de components del sistema sigui molt millor.  

S’assagen les quatre rutes. La H1 i la H2 es descarten només en afegir el P3TMA ja que aquest 

s’aglomera a l’instant. Es decideix continuar amb les rutes R1 i R2.  

No obstant, en addicionar l’enduridor a la mescla de polímer conductor i resina, el P3TMA 

s’aglomera immediatament (Figura 6.29 a-c). S’arriba a la conclusió així, que el polímer no es 

soluble en l’enduridor i no es continua l’estudi d’aquesta fase. 

 



Preparació i caracterització de blends formats per polímer semiconductor i resines epoxi  75 

 

    

 

Figura 6. 29. Imatges obtingudes amb el microscopi òptic. (a) 1% temperatura de curat 20ºC, (b) 3% temperatura de 

curat 60ºC, (c) 5% temperatura de curat 60ºC. 
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Capítol 7:  

CONCLUSIONS 

L’objectiu del projecte era aconseguir films compostos per un polímer conductor derivat del 

politiofè, el P3TMA, i una resina epoxi genèrica que presentessin bones propietats mecàniques i 

elèctriques. 

La primera dificultat trobada per assolir l’objectiu va ser la limitada solubilitat del polímer 

conductor en dissolvents comuns. Pel que s’ha pogut constatar al llarg de les diferents fases en 

què es divideix el projecte, el P3TMA no només és insoluble en xilè sinó que tampoc acaba de 

ser compatible amb els enduridors amínics utilitzats per curar la resina epoxi. Els indicis 

d’aquesta insolubilitat sorgeixen a la segona fase. Tot i eliminar el 80% del xilè que conté 

l’enduridor i, per tant, minimitzar l’efecte que aquest pugui tenir sobre la solubilitat del P3TMA, 

es descarten les rutes H1 i H2 on el polímer es mescla primer amb l’enduridor. Es dedueix així 

que el xilè no és l’únic element del sistema en què el P3TMA és insoluble. A més, a la tercera 

fase es constata la hipòtesi ja que l’enduridor amínic utilitzat no es troba dissolt en cap solvent i, 

tot i així, el polímer s’aglomera. 

Així doncs, el procediment seguit tant a la primera com a la tercera fase es refusen degut a 

l’elevada incompatibilitat dels elements del sistema i la conseqüent falta de solidesa en els 

resultats obtinguts. La discussió de les conclusions es basa, per tant, en els resultats de la 

caracterització dels films obtinguts en la segona fase. 

La caracterització físico-química dels films indica el seu comportament hidrofòbic i la interacció 

purament física entre el polímer conductor i la matriu de resina epoxi.  

Com mostren les imatges obtingudes mitjançant MO i SEM, la distribució del polímer conductor 

és bastant homogènia. Aquest, té tendència a formar agregats que augmenten en nombre i 

mida a mesura que s’incrementa la concentració de P3TMA. Cal destacar però, que les 
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dimensions del aglomerats varien en funció de la ruta seguida en elaborar els films. Quan el 

procés de curat té lloc a 60ºC la mida dels aglomerats es troba dins de l’escala nanomètrica, no 

superant els 200 nm de diàmetre, mentre que quan curen a temperatura ambient, aquesta 

arriba fins a diàmetres de 2 μm. 

La temperatura de curat (Tc) juga un paper important en les propietats finals dels composites. 

Per una banda, l’increment de la temperatura durant el procés de curat augmenta la reticulació 

de l’estructura polimèrica de la resina, proporcionant-li més resistència i rigidesa. Per l’altra, 

dificulta l’aglomeració de les partícules de P3TMA. Aquestes, queden immobilitzades tant per la 

ràpida evaporació del solvent com per les múltiples unions entre les cadenes de la resina, que 

són més abundants i es produeixen abans quan la Tc és de 60ºC (reacció activada tèrmicament). 

Els resultats dels assajos d’UV-vis corroboren l’efecte de la Tc en la mida dels aglomerats de 

P3TMA mitjançant l’anàlisi de les energies de band gap (Eg). 

Concretament, l’efecte de la Tc també es veu clarament reflectit en les propietats mecàniques 

dels films degut a la seva repercussió tant en l’estructura de la resina com en la mida de les 

partícules de polímer conductor. Les nanopartícules de P3TMA actuen com a reforç de la matriu 

de resina. Com més petites siguin aquestes i millor distribuïdes es trobin en la matriu contínua, 

més resistència i rigidesa transmeten a la resina. Per tant, degut a la influència de la Tc sobre la 

mida dels aglomerats, aquesta resulta un paràmetre determinant. 

A més, la concentració de P3TMA també juga un paper important en les propietats mecàniques 

i, especialment, en les propietats elèctriques dels composites. En el primer cas, l’increment de la 

concentració de P3TMA accentua la funció reforçant del polímer sempre i quan aquest no 

impliqui l’aparició d’aglomerats. En el cas de les propietats elèctriques, la conductivitat dels films 

resultants és millor com més polímer conductor contenen. 

Així doncs, tenint en compte les característiques desitjades en els composites, s’arriba a la 

conclusió que la millor ruta d’elaboració dels films és la R2 i la concentració òptima és d’ un 12% 

en pes de P3TMA. Per sobre d’aquesta concentració, el polímer s’aglomera en un grau tan elevat 

que els films resultants són extremadament fràgils. 

Tot i que els resultats no són del tot insatisfactoris, el sistema escollit potser no és el més adient. 

S’ha vist que les incompatibilitats concretament amb l’enduridor amínic utilitzat, són rellevants i 

afecten a les propietats del film. Especialment, es veuen perjudicades les propietats elèctriques. 
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Degut a la tendència a aglomerar-se, es redueix la longitud de conjugació de les cadenes del 

polímer conductor dificultant-ne la conductivitat. 

De cara a optimitzar el sistema en propers estudis, seria recomanable provar altres tipus de 

polímers matriu. Per exemple, algun tipus de silicona (PDMS) o bé elastòmers (SEBS). Per altra 

banda, la millora  de les propietats conductores seria un altre aspecte a tenir en compte. En 

aquest cas, es podria considerar la utilització de nanopartícules de Ag o PEDOT que fessin 

d’enllaç entre les cadenes de polímer conductors i així crear més camins per al pas de corrent. 

Una altra opció seria la d’utilitzar un copolímer de P3TMA i P3HT, per exemple.  En quant a les 

tècniques de caracterització emprades, la caracterització del sistema en el present estudi ha 

estat força completa. En tot cas, es podrien intentar incorporar assajos que relacionessin 

simultàniament la resposta elèctrica amb la mecànica en el cas de l’obtenció de sistemes 

realment stretchables.  
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Capítol 8:  

IMPACTE AMBIENTAL 

 

El procés de fabricació dels films pot tenir cert impacte ambiental. Els seus components, 

especialment els solvents, tenen certa toxicitat i poden generar residus o vapors que poden 

provocar la contaminació de l’aire (emissió de components orgànics volàtils) i del aigua. 

A continuació es detalla un estudi dels principals factors derivats del desenvolupament del 

projecte que poden tenir efecte sobre el medi ambient.  

 

8.1. Impacte ambiental dels reactius utilitzats 

Durant l’estudi es treballa amb polímers i cal analitzar l’impacte ambiental que pot tenir la 

utilització d’aquests. 

L’ús dels polímers en sí no té un impacte ambiental sinó que aquest estaria associat al seu 

procés d’obtenció i la seva deposició en el medi un cop utilitzats. En aquest projecte es treballa 

amb el polímer poli(3-tiofè metil acetat) (P3TMA) i amb resines epoxi. Tots aquests compostos 

són reciclables i sense característiques tòxiques o irritants referenciades. En conseqüència, l’únic 

impacte ambiental que poden causar és el derivat del procés de síntesi.  

Les resines utilitzades són comercials i, per tant, l’impacte ambiental que pugui tenir la seva 

síntesis no quedaria dins de l’abast d’aquest projecte. Si que ho fa però la síntesi del PT3TMA. 

Per tant, només ens fixem en el cas de la síntesi del polímer PT3TMA, que es desenvolupa 

totalment en els nostres laboratoris. 
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Durant la síntesis del P3TMA es pot considerar que hi ha impacte ambiental degut a dos 

conceptes. Per  una banda,  l’emissió de gasos a l’atmosfera, principalment nitrogen i dissolvents 

volàtils. Per l’altra banda, els residus líquids que s’obtenen un cop finalitzada la polimerització 

provinents de l’etapa de purificació del producte per filtració. 

 

8.2. Impacte ambiental derivat del procés d’obtenció dels films 

Durant el procés d’elaboració dels films l’impacte ambiental més important és el derivat de la 

utilització de diferents dissolvents orgànics volàtils que poden provocar contaminació 

atmosfèrica. 

Degut a la rellevància de l’efecte que aquests dissolvents (VOC’s) poden tenir sobre el medi, 

l’Estat Espanyol en regula l’emissió a la LLEI 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera publicada al BOE el 16 de novembre del 2007. 

Els solvents utilitzats durant el procés d’obtenció dels films són el cloroform, el dimetilsulfòxid 

(DMSO), el tetrahidrofurà (THF) i el xilè. A continuació es detalla un anàlisi sobre les possibles 

conseqüències de l’ús d’aquests dissolvents. 

Per una banda, el cloroform és una substància d’alta toxicitat degut a la seva volatilitat i a 

temperatura ambient es pot arribar molt ràpidament a concentracions nocives en l’aire. El 

DMSO, per l’altra banda, és menys volàtil i conseqüentment més a amigable amb la salut i el 

medi ambient. Tot i així, l’exposició a elevades concentracions d’aquesta substància té efectes 

nocius sobre l’organisme. 

No obstant, l’efecte sobre la salut o el medi ambient que puguin ocasionar els dos dissolvents 

citats (cloroform i DMSO), són pràcticament menystenibles ja que només s’utilitzen en una 

ocasió i en quantitats ínfimes. El THF i el xilè, en canvi, estan presents en pràcticament tota la 

fase experimental i, per tant, en aquest cas les emissions generades són més importants. 

El THF es considera altament tòxic per la seva volatilitat. Igual que amb el cloroform, a 

temperatura ambient es pot arribar molt ràpidament a concentracions nocives en l’aire. A més, 

cal tenir en compte que és una substància altament inflamable. La volatilitat del xilè és inferior 
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que la del THF però, tot i que tarda més en assolir concentracions nocives en l’aire, també és 

perjudicial per a la salut. 

Si es centra l’estudi d’impacte ambiental en el projecte a petita escala, l’efecte que pot tenir l’ús 

d’aquests dissolvents sobre el medi és poc rellevant. Ara bé, en cas d’adaptar la fabricació dels 

films a escala industrial, les quantitats involucrades d’aquests productes augmentarien 

considerablement i, conseqüentment les emissions generades tenint un impacte ambiental 

important. Un procés a gran escala també implicaria la necessitat d’emmagatzemar aquests 

dissolvents en grans quantitats amb la possibilitat de que es produeixin vessaments. 

 

8.3. Impacte ambiental durant el cicle de vida dels films 

Com s’ha comentat anteriorment, els films estan compostos únicament per P3TMA i resina. Tots 

dos polímers són reciclables i per tant l’impacte ambiental pot considerar-se inferior al d’altres 

compostos, com poden ser els polímeroselastòmers o els materials ceràmics. Els films empleats 

en aquest projecte generen un residu sòlid polimèric que caldrà tractar adequadament per 

evitar la contaminació del medi ambient. Així doncs serà necessari el reciclatge d’aquests 

residus, l’aprofitament del material o, si més no, dipositar-los en contenidors adients per aquest 

fi. 
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Capítol 9:  

ESTUDI ECONÓMIC 

A continuació s’adjunta una estimació del cost econòmic de la realització del projecte. 
 
 

MATERIAL 

 
Quantitat Cost unitari (€/u.) Cost total (€) 

Laboratori 
   

Acetona 1 (unitat de 5L) 30 30 

Etanol 1 (unitat de 5 L) 30 30 

Tetrahidrofurà 1 (unitat de 4L) 94 94 

Additiu desairejant BYK-A 530  1 (unitat de 500 mL) 65 65 

Resina epoxi 2 (unitat d'1L) 30 30 

Enduridor 2 (unitat d'1L) 30 30 

P3TMA 1,25 (unitat 1 g) 100 125 

Material general de laboratori - - 400 

Subtotal material de laboratori  
  

804 

    
Oficina       

Enquadernació, impressions  - -  150 

Subtotal oficina 
  

150 

    
Total material     954 

 
 

MÈTODES INSTRUMENTALS 

  Temps (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€) 

Assajos de tracció deformació 16 20 320 

Espectroscòpia d'infraroig 3 18 54 

Espectroscòpia d'impedància electroquímica 16 35 560 

Espectroscòpia d’absorció UV-vis 2 28 56 

Espectroscòpia d'escombrat electrònic 3 30 90 

Microscòpia òptica 3 30 90 

Angle de contacte 2 15 30 

Total mètodes instrumentals 
  

1200 
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RECURSOS HUMANS 

  Temps (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€) 

Recerca bibliogràfica 30 20 600 

Experimentació 350 20 7000 

Tractament de dades 50 20 1000 

Confecció memòria 100 20 2000 

Total recursos humans 
  

10600 

 
 

COSTOS GENERALS 

 

Temps (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€) 

Aigua, electricitat     350 

Total costos generals     350 

 
 
 

SUMA DE COSTOS (€)     13104 

I.V.A (21%)     2752 

    

    TOTAL (€)     15856 
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