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Resum 
 

La formació de micel·les és un exemple únic per aconseguir nanopartícules amb morfologies ben 

definides per auto-encaix (self-assembling). S’ha estudiat la formació de micel·les esquilades 

(crew-cut) de poli(òxid d’etilè)-b-poli(ε-caprolactona) en medi aquós a causa de les seves 

interessants propietats. La formació de micel·les ve possibilitada per la proporció dels blocs, 

fracció volúmica i amfifilicitat. Les dissolucions aquoses s’han preparat per addició de dissolvent 

selectiu i per diàlisi emprant tetrahidrofurà (THF) com a co-dissolvent per a formar agregats 

estables. 

 

Les dissolucions preparades per addició de dissolvent selectiu no s’han pogut observar 

adequadament per microscopia de força atòmica (MFA) perquè la dissolució cristal·litzava. 

Aquests cristalls s’han identificat en diverses dissolucions d’agregats per diferents velocitats 

d’addició i fracció volúmica de copolímers. Les dissolucions obtingudes per diàlisi s’han 

caracteritzat amb un mesurador de partícules i s’han observat al microscopi òptic. Les mides de 

les morfologies obtingudes al mesurador de partícules s’han confirmat al microscopi òptic i s’ha 

demostrat que a altes fraccions volúmiques hi ha més esferes i a baixes fraccions volúmiques 

més cilindres i agregats. 

 

L’electrospinning és un procés a través del qual es produeixen fibres de diàmetres micro i 

nanomètrics emprant un feix de dissolució o polímer fos dirigit electrostàticament. L’obtenció de 

fibres d’aquest tipus de micel.les pot suposar un bon mètode per incorporar polímers hidrofòbics 

(i per tant alguns medicaments) a dissolucions aquoses. S’ha procedit a intentar obtenir fibres per 

electrospinning amb les dissolucions d’agregats obtingudes pels dos mètodes (addició i diàlisi). 

Totes han resultat donar electrospraying. 

 

S’ha investigat la relació entre la formació de fibres dels copolímers fosos de PEO-b-PCL i la 

temperatura, el cabal d’injecció, i el voltatge. La morfologia de les fibres s’ha caracteritzat per 

microscopia electrònica de rastreig (SEM). En funció del conjunt de paràmetres s’han trobat 

àrees amb fibres d’excel·lent qualitat molt concentrades (sòlides, continues, de diàmetre constant 

i sense defectes). 

 



                                                                                                                                               Memòria 
2 

Índex 

RESUM...........................................................................................................................................1 

ÍNDEX ............................................................................................................................................2 

ÍNDEX DE FIGURES ...................................................................................................................6 

ÍNDEX DE TAULES...................................................................................................................10 

GLOSSARI...................................................................................................................................11 

0 INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................15 

0.1 Objectius ......................................................................................................................................................15 

0.2 Abast ............................................................................................................................................................15 

1 BIOMATERIALS................................................................................................................16 

1.1 Evolució del camp i definició......................................................................................................................16 

1.2 Polímers en la medicina..............................................................................................................................18 
1.2.1 Poli(òxid d’etilè) ......................................................................................................................................19 
1.2.2 Policaprolactona.......................................................................................................................................20 

2 MICEL·LES DE COPOLÍMERS DE BLOCS .................................................................22 

2.1 Introducció...................................................................................................................................................22 

2.2 Micel·les de copolímers de blocs: tècniques de preparació i característiques........................................22 
2.2.1 Mètodes de preparació..............................................................................................................................23 
2.2.2 Caracterització de micel·les de copolímers de blocs – tècniques experimentals ......................................24 
2.2.3 Dinàmica de sistemes micel·lars...............................................................................................................25 
2.2.4 La solubilització en micel·les ...................................................................................................................26

 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 3

2.3 Micel·les en medi aquós.............................................................................................................................. 26 
2.3.1 Micel·les de copolímers de blocs hidrofílic-hidrofòbic no iònics ............................................................ 27 
2.3.2 Micel·les de copolímers de blocs amfifílics aniònics............................................................................... 28 
2.3.3 Micel·les de copolímers de blocs amfifílics catiònics.............................................................................. 29 
2.3.4 Micel·les de copolímers de blocs hidrofílics............................................................................................ 29 

2.4 Noves estructures micel·lars ...................................................................................................................... 30 

2.5 Aplicacions dels sistemes de micel·les de copolímers de blocs ................................................................ 31 
2.5.1 Solubilització de compostos actius en micel·les de copolímers de blocs per a aplicacions biomèdiques 31 
2.5.2 Administració de medicaments en micel·les............................................................................................ 32 
2.5.3 Complexes micel·lars poliiònics .............................................................................................................. 34 
2.5.4 Nanopartícules metàl·liques..................................................................................................................... 34 
2.5.5 Adsorbció i modificació de superfícies amb micel·les de copolímers de blocs ....................................... 35 
2.5.6 Miscel·lània d’aplicacions ....................................................................................................................... 37 

2.6 Conclusions ................................................................................................................................................. 38 

3 NANOFIBRES PER ELECTROSPINNING..................................................................... 39 

3.1 Nanofibres – generalitats i interès............................................................................................................. 39 

3.2 Orígens de l’electrospinning....................................................................................................................... 40 

3.3 El procés electrospinning ............................................................................................................................ 41 
3.3.1 Aspectes fonamentals .............................................................................................................................. 41 
3.3.2 Paràmetres del procés electrospinning..................................................................................................... 42 
3.3.3 Alineació de les fibres.............................................................................................................................. 44 

3.4 Caracterització de la morfologia de les fibres .......................................................................................... 45 

3.5 Modelització del procés d’electrospinning ................................................................................................ 45 
3.5.1 Iniciació del feix ...................................................................................................................................... 46 
3.5.2 Elongació del feix .................................................................................................................................... 47 
3.5.3 Solidificació del feix................................................................................................................................ 48 

3.6 Aplicacions de les fibres per electrospinning ............................................................................................ 48 
3.6.1 Composite ................................................................................................................................................ 50 
3.6.2 Filtració.................................................................................................................................................... 51 

 

 



                                                                                                                                               Memòria 
4 

3.6.3 Aplicacions biomèdiques .........................................................................................................................52 
3.6.3.1 Pròtesis mèdiques ...........................................................................................................................52 
3.6.3.2 Patró orientat per al creixement de teixit humà ..............................................................................52 
3.6.3.3 Protecció de ferides.........................................................................................................................52 
3.6.3.4 Administració de medicaments.......................................................................................................53 
3.6.3.5 Cosmètics........................................................................................................................................54 

3.6.4 Vestimenta protectora ..............................................................................................................................54 
3.6.5 Aplicacions òptiques i elèctriques ............................................................................................................55 
3.6.6 Miscel·lània d’aplicacions ........................................................................................................................55 

3.7 Conclusions..................................................................................................................................................56 

4 PART EXPERIMENTAL...................................................................................................57 

4.1 Reactius........................................................................................................................................................57 
4.1.1 Llista de reactius.......................................................................................................................................57 
4.1.2 Síntesi dels copolímers PEO-b-PCL ........................................................................................................57 

4.2 Experiments al laboratori per a la formació de micel·les ........................................................................58 
4.2.1 Preparació de les mostres per a la formació de micel·les .........................................................................58 
4.2.2 Diàlisi i preparació de membranes per a l’obtenció d’agregats................................................................59 

4.3 Caracterització de les dissolucions d’agregats..........................................................................................63 
4.3.1 Microscopia de força atòmica ..................................................................................................................63 
4.3.2 Mesurador de partícules ...........................................................................................................................63 
4.3.3 Microscopia òptica ...................................................................................................................................64 

4.4 Producció de fibres per electrospinning ....................................................................................................64 
4.4.1 Sistema per a l’electrospinning ................................................................................................................64 
4.4.2 Sistema calefactor elèctric / bany tèrmic per a l’electrospinning de polímers fosos ................................67 
4.4.3 Comparació de l’electrospinning de dissolucions i polímers fosos..........................................................70 

4.5 Caracterització de les fibres i de l’electrospraying....................................................................................70 
4.5.1 Reòmetre de tensió dinàmica (DSR) ........................................................................................................70 
4.5.2 Sistema per l’electrospinning ...................................................................................................................71 
4.5.3 SEM .........................................................................................................................................................72 

 

 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 5

5 RESULTATS I DISCUSSIÓ.............................................................................................. 73 

5.1 Caracterització dels copolímers................................................................................................................. 73 

5.2 Agregats de PEO-b-PCL formats per addició de dissolvent selectiu...................................................... 74 
5.2.1 Paràmetre cinètic en l’addició de THF .................................................................................................... 74 
5.2.2 Addició gota a gota de mescles de THF/aigua......................................................................................... 81 

5.3 Agregats de PEO-b-PCL formats per diàlisi ............................................................................................ 82 

5.4 Electrospinning de les dissolucions d’agregats ......................................................................................... 85 

5.5 Electrospinning dels copolímers fosos de PEO-b-PCL............................................................................. 88 
5.5.1 Propietats reològiques (viscositat enfront de temperatura) ...................................................................... 88 
5.5.2 Efecte de la temperatura en les fibres per electrospinning....................................................................... 89 
5.5.3 Efecte del cabal en les fibres per electrospinning .................................................................................... 95 
5.5.4 Efecte del voltatge en les fibres per electrospinning.............................................................................. 101 

PRESSUPOST DEL PROJECTE ........................................................................................... 107 

TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LABORATORI ....................................................... 110 

CONCLUSIONS ....................................................................................................................... 111 

AGRAÏMENTS ......................................................................................................................... 113 

BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................... 114 

ALTRES REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES ................................................................ 120 

 

 



                                                                                                                                               Memòria 
6 

Índex de figures 

 

Figura 1.1 Visió de conjunt dels materials sintètics en el mercat biomèdic (1992) ......................18 

Figura 1.2 Microscopia electrònica de transmissió (TEM) de micel·les (a) PEO45-b-PCL23 i (b) 

PEO45-b-PCL23 / PEO45-b-PCL23-Rh (proporció molar: 19/1)..............................................19 

Figura 1.3 Estructura del poli(òxid d’etilè) ...................................................................................19 

Figura 1.4 Estructura de la policaprolactona .................................................................................20 

Figura 1.5 Metabolisme de la policaprolactona.............................................................................21 

Figura 2.1 Representació esquemàtica de micel·la de copolímer dibloc AB en dissolvent selectiu 

per al bloc A. Rc: radi del nucli; L: gruix de la corona [8] ....................................................22 

Figura 2.2 Agregats bicapa de PS (240)-PEO (15): (A) túbuls, (B) tor; (C) estructura tubular 

interconnectada,       (D) túbul en mode barolinic [23]..........................................................27 

Figura 2.3 Representació esquemàtica de la formació de micel·les reversible per als copolímers 

de blocs hidrofílics sota la influència d’estímuls externs (pH, temperatura o concentració 

d’electrolit) [8] .......................................................................................................................30 

Figura 2.4 Imatge de MFA de nanopartícules de mPEG-PLA carregades amb paclitaxel. El 

paclitaxel és una eficient medicament comercial anticancer [37] .........................................33 

Figura 2.5 (a) Modificació de superfícies per copolímers de blocs i per micel·les de copolímers 

de blocs (b) Modificació de superfícies sòlides per copolímers de blocs i micel.les de 

copolímers de blocs funcionalitzats (c) i (d) Procediment similar per interacció química [8]36 

Figura 3.1 (a) Comparació del nombre de publicacions científiques anuals a partir de la 

introducció del terme electrospinning al 1994. (b) Distribució de les publicacions d’(a) 

segons països d’origen [53] ...................................................................................................40 

Figura 3.2 (a) Sistema estàndard amb col·lector pla per a l’electrospinnning. (b) Sistema 

estàndard amb col·lector de tambor giratori ..........................................................................41 

Figura 3.3 Línies de camp calculades per a agulla i col·lector pla connectat a Terra per a una 

distància ordinària (20 cm). ...................................................................................................42 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 7

Figura 3.4 (a) Morfologia de fibres de PEO amb aglomeracions (l’aresta horitzontal de la imatge 

son 20 µm). (b) Fibres de PLLA amb diferents mides de porus........................................... 44 

Figura 3.5 Imatge d’alta velocitat de l’electrospinning. Es tracta d’un feix únic d’una dissolució 

al 6% en pes de PEO en aigua............................................................................................... 47 

Figura 3.6 Camps d’aplicació de les fibres per electrospinning de les patents dels EEUU ......... 49 

Figura 3.7 Aplicacions potencials de les fibres de polímers per electrospinning......................... 49 

Figura 4.1 Síntesi de les dues sèries de copolímers de mPEO-b-PCL.......................................... 58 

Figura 4.2 Diagrama esquemàtic del sistema per l’electrospinning per a la producció de fibres 

sobre un suport recobert d’alumini ....................................................................................... 65 

Figura 4.3 Sistema per a l’electrospinning de dissolucions.......................................................... 66 

Figura 4.4 Sistema per a l’electrospinning de polímers fosos. Sistema calefactor i bany tèrmic. 67

Figura 4.5 (a) Condensador calefactor del sistema de bany tèrmic (b) Sistema per a 

l’electrospinning de polímers fosos ...................................................................................... 68 

Figura 4.6 Comparació de l’evolució del sistema elèctric amb el sistema bany tèrmic ............... 69 

Figura 5.1 Estructura del copolímer PEO-b-PCL; n és 45 o 113, resultant en dues sèries de 

copolímers ............................................................................................................................. 73 

Figura 5.2 Imatge de MFA d’una dissolució a l’1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 

ml/h. Preparació de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 10 

µm ......................................................................................................................................... 75 

Figura 5.3 Imatge de MFA d’una dissolució a l’1% PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 

ml/h. Preparació de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 2 

µm ......................................................................................................................................... 76 

Figura 5.4 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 

ml/h. Preparació de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 5 

µm ......................................................................................................................................... 76 

 



                                                                                                                                               Memòria 
8 

Figura 5.5 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 

0.7 ml/h. Preparació de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 

10 µm.....................................................................................................................................77 

Figura 5.6 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 

0.7 ml/h. Preparació de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 

10 µm.....................................................................................................................................78 

Figura 5.7 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 

0.7 ml/h diluïda 1:100. Preparació de la mostra com a esprai. El costat de la imatge són 10 

µm..........................................................................................................................................79 

Figura 5.8 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 

0.7 ml/h. Preparació de la mostra com a esprai. El costat de la imatge són 40 µm...............80 

Figura 5.9 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 

0.7 ml/h diluïda a 1:100. Preparació de la mostra com esprai. El costat de la imatge són 13.5 

µm..........................................................................................................................................80 

Figura 5.10 Distribucions en volum i nombre de la mida de partícules per a cada copolímer de 

PEO-b-PCL............................................................................................................................83 

Figura 5.11 Imatges de microscopia òptica de les dissolucions d’agregats. (a) PEO2000-b-PCL4000 

(DF); (b) PEO2000-b-PCL6000 (IC); (c) PEO2000-b-PCL8000 (IC); (d) PEO5000-b-PCL10000 (IC); 

(e) PEO5000-b-PCL15000 (IC); (f) PEO5000-b-PCL20000 (DF) ...................................................85 

Figura 5.12 Dependència de la viscositat del cada copolímer respecte a la temperatura ..............89 

Figura 5.13 Imatge de SEM del copolímer PEO5000-b-PCL15000 a 65ºC on s’hi veuen fibres 

seques i foses i esferes ...........................................................................................................90 

Figura 5.14 Electrospinning a 65ºC. (a) PEO2000-b-PCL4000; (b) PEO2000-b-PCL6000; (c) PEO2000-

b-PCL8000; (d) PEO5000-b-PCL10000; (e) PEO5000-b-PCL15000; (f) PEO5000-b-PCL20000 ..........91 

Figura 5.15 Mostres d’electrospinning a 65, 75 i 90ºC. (a) PEO2000-b-PCL4000 a 65ºC; (b) 

PEO5000-b-PCL15000 a 65ºC; (c) PEO2000-b-PCL4000 a 75ºC; (d) PEO5000-b-PCL15000 a 75ºC; 

(e) PEO2000-b-PCL4000 a 90ºC; (f) PEO5000-b-PCL15000 a 90ºC..............................................92 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 9

Figura 5.16 Dependència de la temperatura del diàmetre de les fibres seques del PEO5000-b-

PCL15000................................................................................................................................. 93 

Figura 5.17 Àrea d’alta concentració de fibres seques del copolímer PEO5000-b-PCL15000 a 90ºC94 

Figura 5.18 Imatge de SEM a 300x amb la creu dels quadrants per les estadístiques de 

percentatge en fibres seques i foses i esferes i per a la mesura del diàmetre de les fibres 

foses....................................................................................................................................... 97 

Figura 5.19 Dependència de la morfologia del copolímer PEO5000-b-PCL20000 amb el cabal (a) 

0.02 ml/h; (b) 0.05 ml/h; (c) 0.1 ml/h; (d) 0.2 ml/h; (e) 0.5 ml/h; (f) 1 ml/h ........................ 98 

Figura 5.20 Dependència en el cabal de la quantitat de fibres seques i foses i esferes (a) PEO -

b-PCL  (b) PEO -b-PCL ....................................................................................... 99
5000

15000 5000 20000

Figura 5.21 Dependència en el cabal del diàmetre de les fibres seques (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) 

PEO5000-b-PCL20000 ............................................................................................................... 99 

Figura 5.22 Dependència del diàmetre de les fibres foses amb el cabal (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) 

PEO5000-b-PCL20000 ............................................................................................................. 100 

Figura 5.23 Àrea d’elevada concentració de fibres seques en la mostra PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 

ml/h ..................................................................................................................................... 100 

Figura 5.24 Dependència de la morfologia del copolímer PEO5000-b-PCL15000 en el voltatge a 0.1 

ml/h (a) 15 kV (b) 20 kV; (c) 25 kV; (d) 30 kV ................................................................. 104 

Figura 5.25 Dependència de les proporcions de fibres seques i foses i esferes amb el voltatge (a) 

PEO5000-b-PCL15000 (b) PEO5000-b-PCL20000 ....................................................................... 105 

Figura 5.26 Dependència del diàmetre de les fibres seques en el voltatge. (a) PEO5000-b-PCL15000 

(b) PEO5000-b-PCL20000........................................................................................................ 105 

Figura 5.27 Àrea d’elevada concentració de fibres seques de PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 ml/h i 25 

kV........................................................................................................................................ 106 

 

 



                                                                                                                                               Memòria 
10 

Índex de taules 
 

Taula 1.1 Algunes aplicacions de materials sintètics i naturals modificats en aplicacions 

biomèdiques ...........................................................................................................................17 

Taula 2.1 Tècniques experimentals per a la caracterització de micel·les ......................................24 

Taula 3.1 Polímers sintètics biodegradables utilitzats en l’enginyeria de teixit [87] ....................53 

Taula 5.1 Pesos moleculars i polidispersitat per RMN i GPC dels copolímers de PEO-b-PCL ...73

Taula 5.2 Punts de fusió dels copolímers de PEO-b-PCL. Tm (1) Primer punt de fusió. Tm (2) 

Segon punt de fusió (escalfant de -100 a 100ºC a 10ºC/min)................................................74 

Taula 5.3 Resultats de l’electrospinning de les dissolucions d’agregats produïdes per addició de 

dissolvent selectiu ..................................................................................................................86 

Taula 5.4 Resultats de l’electrospinning de les dissolucions d’agregats produïdes per diàlisi .....87 

Taula 5.5 Observacions visuals durant l’electrospinning amb variació de cabals dels copolímers 

PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000 .............................................................................96 

Taula 5.6 Observacions en les mostres d’estudi del voltatge del copolímer PEO5000-b-PCL15000102 

Taula 5.7 Observacions en les mostres d’estudi del voltatge del copolímer PEO5000-b-PCL20000103 

 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 11

Glossari 
 

Per a alguns polímers l’abreviació és la del monòmer corresponent. Per exemple: NIPAAM N-

isopropil acrilamida amb PNIPAAM.  

 

b bloc 

C Coulomb 

CCFM concentració crítica de formació de micel·les 

DEAEMA dietilaminoetilmetacrilat 

DF camp fosc (microscopia òptica per difusió) 

DMAEMA N,N- dietilaminoetilmetacrilat 

DLS difracció dinàmica de la llum 

DSC differential scanning calorimetry 

ECM matriu extra-cel·lular 

FDA food and drug administration 

GPC                            multidetector gel permeation chromatography 

IC                                contrast per interferencies (microscopia òptica per difracció) 

kV kilovolt 

L gruix de la corona micel·lar 

MAA àcid metacrilic 

MEMA 2-(N-morfolinoetil) metacrilat 

MFA microscopia de força atòmica 

mg miligram 

µm micrometre 

Mm pes molecular de la micel·la 

MMA  metilmetacrilat 

mM milimolar (mmol/l) 

Mn pes molecular en número 

Mu pes molecular del monòmer 

Mw pes molecular en pes 

MWCO tall del pes molecular (molecular weight cut off) 
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NIPAAM N-isopropil acrilamida  

nm nanòmetre 

PAA poli (àcid acrilic) 

PANa PAA neutralitzat amb Na 

PB polibutadiè 

PBO poli(òxide de butilè) 

PCL poli(ε-caprolactona) 

PE polietilè 

PEI poli(etilè imina) 

PEO poli(òxid d’etilè) 

PIC complex poliiònic 

PGA poli(àcid glicòlic) 

PLA poli(àcid làctic) 

PLGA poli(làctic àcid glicolic) 

PMANa PMAA neutralitzat amb Na 

PP polipropilè 

PPO poli(òxid de propilè)  

PS poliestirè 

PVC poli(clorur de vinil) 

Q polidispersitat 

Rc radi del nucli de la micel·la 

Rg radi de gir 

Rh radi hidrodinàmic 

RMN resonància magnètica nuclear 

SANS dispersió de neutrons a angles petits 

SAXS dispersió de raigs X a angles petits 

SEC  size exclusion chromatography 

SEM microscopia electrònica de rastreig 

SLS difracció estàtica de llum 

TCFC  temperatura crítica de formació de micel·les 

TEM microscopia electrònica de transmissió 
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Tg temperatura de transició vítrea 

Tm punt de fusió 

THF tetrahidrofurà 

2VP 2-vinilpiridina 

4VP 4-vinilpiridina 

Vf fracció volúmica 

χAB paràmetre de Flory-Huggins (compatibilitat de blocs)  

Z nombre d’agregació 
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0 Introducció 
 

0.1 Objectius 

 

El primer objectiu és estudiar la capacitat d’auto-encaix del copolímer de blocs poli(òxid 

d’etilè)-b-policaprolactona (PEO-b-PCL) en medi aquós. En particular investigar les condicions 

apropiades per tal d’aconseguir estructures estables en dissolució. El repte és demostrar que amb 

un petit bloc de PEO es pot dissoldre el copolímer en medi aquós en agregats de forma i mida 

controlada per la composició molecular. El segon objectiu és aconseguir fibres per 

electrospinning a partir dels copolímers de PEO-b-PCL. Les fibres es poden produir a partir de 

les dissolucions d’agregats o dels polímers fosos. Ambdós objectius, tant les micel·les com les 

fibres, impliquen avenços en quant a l’administració de medicaments, l’enginyeria de teixits, la 

filtració, els materials composite i moltes d’altres aplicacions. 

 

0.2 Abast 

 

Aquest projecte pretén donar un repàs al camp dels biomaterials, la formació de micel·les amb 

copolímers de blocs i a l’electrospinning, així com als seus corresponents principis físics, 

mètodes de preparació, aplicacions i futures línies d’investigació.  

 

S’han estudiat sis copolímers de PEO-b-PCL de diferents pesos moleculars. Les dissolucions 

d’agregats de PEO-b-PCL s’han preparat per dos mètodes diferents: per addició gota a gota 

d’aigua com a dissolvent selectiu, emprant tetrahidrofurà com a co-dissolvent, i per diàlisi en 

submersió en aigua. El primer tipus de dissolució s’ha caracteritzat per MFA i el segon per 

mesurador de partícules i microscopia òptica. S’ha intentat obtenir fibres a partir dels dos tipus 

de dissolució d’agregats i de tots els copolímers fosos per electrospinning. En el cas dels 

copolímers fosos s’ha fet l’estudi per SEM per veure la seva dependència amb els següents 

paràmetres: temperatura, cabal d’injecció i voltatge.  
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1 Biomaterials 

1.1 Evolució del camp i definició 

 

El camp dels biomaterials és massa recent i divers per fer-ne un compendi. Al 1937 es va emprar 

per primer cop poli(metil metacrilat) en odontologia. Més tard, als anys 60, el mateix polímer es 

va utilitzar combinat amb polietilè d’alta densitat en una pròtesis de cadera. El camp és encara 

molt dinàmic i cada any es desenvolupen nous implants i dispositius. A més, el camp dels 

biomaterials incorpora tot un ventall de tecnologies d’una amplia varietat de disciplines. 

 

S’han proposat vàries definicions per al terme biomaterials però la següent ha estat àmpliament 

acceptada: A material intended to interface with biological systems to evaluate, treat, augment or 

replace any tissue, organ or function of the body [1]. 

 

Queda patent el fet que els biomaterials estan envoltats per un conjunt de condicions llunyanes a 

les dels materials comuns. La Taula 1.1 dóna una llista d’algunes aplicacions de materials al cos 

humà [2]. La majoria dels materials als quals es fa referència s’anomenen sovint biomaterials. 

Cal apuntar que a la llista s’hi troben materials metàl·lics, ceràmics, vidres, polímers, carbons i 

composites. 

 

La pèrdua o el deteriorament de teixits i òrgans es tracta normalment amb transplantaments 

al·logènics, el propi teixit del pacient i dispositius mèdics o farmacèutics. Tots aquests 

tractaments tenen limitacions inherents i substitueixen imperfectament l’òrgan o teixit. El 

nombre de transplantament comparat amb la demanda és molt petit i aquests requereixen un 

tractament que perjudica al sistema immunològic. Amb l’avenç del concepte medicina 

regenerativa, i en particular en el camp de l’enginyeria de teixits, es pot concebre un nou 

enfocament de tractament mèdic. L’enginyeria de teixit té com objectiu regenerar els teixits 

deteriorats (i els òrgans en el futur) in vitro, o a partir d’una combinació de processos in vivo i in 

vitro, per finalment implantar el producte en la zona perjudicada i per obtenir-ne la seva màxima 

funcionalitat. S’esperen millors processos de recuperació així com una més alta qualitat de vida. 
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Taula 1.1 Algunes aplicacions de materials sintètics i naturals modificats en aplicacions biomèdiques 

Aplicació Tipus de material 

Recanvi d’articulacions (cadera, 

genoll) 

Titani, al·leacions de Ti-Al-V, acer 

inoxidable, polietilè (PE) 

Plaques per fractura i fixació 

d’ossos 

Acer inoxidable, al·leació de cobalt-

crom 

Ciment ossi PMMA 

Reparació de defectes ossis Hydroxilapatita 

Tendons i lligaments artificials Tefló, Dacron 

Esquelet 

Fixació d’implants dentals Titani, alúmina, fosfat de calci 

Artèries i venes Dacron, Teflon, poliuretans 

Vàlvules de cor Teixit reproduït, acer inoxidable, carbó 

Sistema 

cardiovascular  

Catèter Silicona, tefló, poliuretans 

Cor artificial Poliuretans 

Reposició de pell Composite silicona-col·lagen 

Ronyó artificial Cel·lulosa, poliacrilonitril 

Òrgans 

Màquina cor-pulmó Silicona 

Pròtesis de cargol (orella interna) Elèctrodes de platí 

Lent intraocular PMMA, silicona, hidrogel 

Lents de contacte Silicona-acrilat, hidrogel 

Sentits 

Venda a la còrnia Col·lagen, hidrogel 

 

Encara que no tots els productes del mercat hi siguin inclosos, la venda mundial total estimada 

(basada en les mitjanes de 2000-2002) per al mercat dels productes d’enginyeria de teixits de pell 

s’estima en uns 20 milions d’euros aproximadament. Només les xifres relatives als productes 

d’enginyeria de teixits per al 2001 s’estimen entre 300 – 800 milions d’euros [3]. 

 

 

 



                                                                                                                                               Memòria 
18 

1.2 Polímers en la medicina 

 

Molts tipus de polímers, naturals i sintètics, s’utilitzen en aplicacions en el camp biomèdic però 

la majoria son productes industrials a gran escala. Només entre el poli(clorur de vinil) (PVC), el 

poliestirè (PS), el PE i el polipropilè (PP) ja sumen més del 85% del mercat dels polímers en el 

camp dels biomaterials (veure Figura 1.1). Els polímers especials suposen un 2% [4], dels quals 

la majoria són biodegradables (exemple: poli(àcid glicòlic), poli(àcid làctic), PCL i PEO). Tots 

ells s’empren sovint en l’enginyeria de teixit degut a l’aprovació de biocompatibilitat de la Food 

and drug administration (FDA) i la seva capacitat per metabolitzar-se en aigua i diòxid de 

carboni [2].  

 

Alguns polímers biodegradables i hidrofòbics com el PLA s’han utilitzat des dels anys 70 com a 

fils de sutura, agulles, plaques, etc. i com a sistemes d’administració de medicaments [5]. El PEO 

s’ha emprat àmpliament en aplicacions farmacèutiques i biomèdiques per la seva baixa toxicitat, 

la seva alta biocompatibilitat i particularment en la modificació de superfícies i la incorporació 

de seqüències de pèptids per a un millor reconeixement de la matriu extra-cel·lular (ECM) [6]. 

Cal apuntar que el PEO és rebutjat si el seu pes molecular és superior a 15000 g/mol. 

 

PVC
27%

PS
18%LDPE

17%

HDPE
13%

PP
10%

PC/Ester
8%

Silicona
5%

Altres
2%

 

Figura 1.1 Visió de conjunt dels materials sintètics en el mercat biomèdic (1992) 
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El PEO combinat amb policaprolactona (en la forma de copolímer de blocs) s’ha utilitzat com a 

sistema d’administració de diversos medicaments. Aquesta aplicació és possible degut a les 

propietats amfifíliques d’aquest copolímer que resulta en micel·les auto-encaixades [7]. La 

Figura 1.2 és un exemple d’un sistema de micel·les de PEO-b-PCL. 

 

 

Figura 1.2 Microscopia electrònica de transmissió (TEM) de micel·les (a) PEO45-b-PCL23 i (b) PEO45-b-PCL23 / 

PEO45-b-PCL23-Rh (proporció molar: 19/1). 

 

1.2.1 Poli(òxid d’etilè) 

 

O
O

O
O

O
R2

R1

x  

Figura 1.3 Estructura del poli(òxid d’etilè) 

Els hidrogels proporcionen unes propietats que els fan interessants candidats per a aplicacions 

farmacèutiques o com a biomaterials degut a la seva biocompatibilitat (en particular en contacte 

amb la sang). S’han preparat hidrogels de PEO no iònics per a aplicacions en contacte amb la 

sang [2]. La Figura 1.3 mostra l’estructura del PEO. 

 

El PEO ha rebut molta atenció igualment com a interfase en aplicacions biomèdiques. Cal 

destacar la seva solubilitat pràcticament il·limitada en aigua, la seva conformació favorable en 
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medi aquós (que li permet una mobilitat alta) i un gran volum exclòs que repèl interaccions entre 

proteïnes i cèl·lules. A més, l’estructura simple del PEO permet enllaçar-hi estructures 

sofisticades per millorar la reactivitat química i la immobilització en superfícies. Aquestes 

propietats s’han estudiat per a la modificació de superfícies. El PEO s’ha immobilitzat en 

superfícies hidrofòbiques i s’ha demostrat que el contingut d’aigua, la restricció de volum de 

l’interfase hidrofílica i la mobilitat en superfície són factors importants en la interacció amb la 

sang. També s’ha mostrat com les superfícies que tenen PEO, covalentment enllaçades per una 

interfase de quartz, adsorbeixen menys proteïnes en funció del pes molecular [2]. 

 

El PEO s’ha emprat en recobriments d’heparina-PEO per a obtenir superfícies més bioactives i 

prevenir la formació de teixit fibrós. Un mètode per fabricar superfícies amb heparina 

immobilitzada és el de modificar-les anclant-hi un segment de PEO per a tornar-les hidrofíliques.  

 

1.2.2 Policaprolactona 

 

O
O

R2

O

O

xR1

 

Figura 1.4 Estructura de la policaprolactona 

La policaprolactona (veure Figura 1.4) és un polímer semicristal·lí altament insoluble que té un 

punt de fusió entre 59 – 64 ºC. Té una gran capacitat per a formar mescles i emulsions i és un 

polímer biodegradable i biocompatible reconegut. Totes aquestes propietats han fet que la 

policaprolactona s’hagi investigat àmpliament com a biomaterial. 

 

La policaprolactona es degrada més lentament que el PLA i, per tant, pot ser utilitzada en 

aplicacions d’administració de medicaments que duren més d’un any. La policaprolactona pateix 

un procés de pèrdua de pes molecular significatiu de l’ordre del 80 – 90 % en viscositat relativa 

en 120 setmanes des de la data d’implantació. Veure la Figura 1.5 per al metabolisme de la 
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policaprolactona. La capacitat de lliurament i la seva toxicologia han estat estudiades 

exhaustivament. Basant-se en l’experiència d’un gran nombre de proves, es pot afirmar que la 

policaprolactona no és tòxica i és un polímer compatible amb els teixits. 

 

O

O

OH
O

H

OPolicaprolactona Àcid 6-hidroxicapronic

CO2 + H2O
x

 

Figura 1.5 Metabolisme de la policaprolactona 

A Europa la policaprolactona ja s’empra com a grapa degradable (per exemple per a cosir 

ferides). És raonable anticipar que la policaprolactona serà utilitzada en el futur en un ventall 

més ampli d’aplicacions biomèdiques. 

 

Només s’han obtingut dispositius erosionables en la seva superfície a partir d’un petit nombre de 

polímers que continguin enllaços molt reactius a la cadena principal. Per exemple, és el cas dels 

polianhidrids o dels poli(orto) esters. L’erosió de la superfície per factors enzimàtics és una 

excepció d’aquesta regla. L’erosió enzimàtica s’ha observat en el cas d’un dispositiu polimèric 

de policaprolactona entrecreuada. Per tant, la caprolactona és un material útil per a aplicacions 

on es desitgi una erosió enzimàtica i es vulgui evitar una erosió física.  
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2 Micel·les de copolímers de blocs 

2.1 Introducció 

 

Els copolímers de blocs es defineixen com a macromolècules lineals o radials i han generat molt 

d’interès per les seves propietats associatives i en dissolució, possibles degut a la seva estructura 

[8]. Particularment ha atret molta atenció la formació de micel·les per auto-encaix. Les micel·les 

poden ser esquilades, nucli més gran que la corona, o peludes (hairy), proporció inversa. Les 

micel·les són generalment esfèriques, presenten una distribució estadística de mida estreta i 

poden reorganitzar-se en altres formes i mides segons les condicions. 

 

2.2 Micel·les de copolímers de blocs: tècniques de preparació i característiques 

 

La formació de micel·les té lloc en dissolució diluïda en presencia d’un dissolvent selectiu i en 

unes certes condicions de temperatura i concentració, anomenades concentració i temperatura 

crítica de formació de micel·les (CCFM i TCFM) [9,10]. Anàlogament als surfactants, el procés 

d’associació es caracteritza per una CCFM concreta, sent aquesta el límit superior de la presència 

de monòmer en la dissolució. La Figura 2.1 mostra una representació esquemàtica de la formació 

de micel·les d’un copolímer AB dibloc en un dissolvent selectiu per al bloc A. 

 

Figura 2.1 Representació esquemàtica de micel·la de copolímer dibloc AB en dissolvent selectiu per al bloc A. Rc: 

radi del nucli; L: gruix de la corona [8]  
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Els principals paràmetres que caracteritzen un sistema de micel·les són: 

• La constant d’equilibri monòmer ↔ micel·les 

• La CCFM i TCFM 

• La morfologia 

• Mm, el pes molecular de la micel·la 

• Z, el nombre d’associació o agregació, la mitjana de cadenes de polímer en una micel·la (Z = 

Mm /Mu, Mu és el pes molecular del monòmer) 

• Rg, radi de gir de la micel·la 

• Rh, radi total hidrodinàmic de la micel·la 

• El ratio Rg/Rh que dóna una idea de la forma de la micel·la 

• Rc, el radi del nucli de la micel·la 

• L, el gruix de la corona formada pels blocs solubles 

 

2.2.1 Mètodes de preparació 

 

Hi han dos procediments comuns per a la formació de micel·les: 

• El copolímer es dissol en un bon dissolvent per tots els seus blocs. Llavors, normalment per 

addició lenta d’un dissolvent selectiu, es canvien les condicions per tal que les cadenes de 

polímer es reorganitzin en agregats. En alguns casos, com en la diàlisi, el dissolvent inicial 

s’extreu. 

• El copolímer es dissol en un dissolvent selectiu i es procedeix a atemperar-lo amb calor o 

agitació ultrasònica. 

 

Independentment del mètode de preparació utilitzat, s’ha constatat que en alguns sistemes 

micel·lars no s’arriba a l’equilibri, particularment si el polímer situat al nucli té una elevada 

temperatura de transició vítrea (Tg). Aquest tipus d’agregats s’anomenen micel·les congelades i 

es formen, per exemple, a partir de copolímers di- i triblocs de PS-b-PEO. S’ha observat que la 

franja externa de PEO es degrada si el seu pes molecular és elevat. 
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La tècnica més adequada per a la formació de micel.les és la diàlisi per etapes [11], 

principalment en sistemes aquosos. Aquesta tècnica no evita la congelació de l’equilibri 

monòmer-micel·la però si elimina la possibilitat de que es formin grans agregats. El resultat final 

és una sèrie de poblacions de micel·les que s’han generat a cada etapa. Aquestes poblacions són 

diferents en mida, composició, nombre d’associació, pes molecular, etc.  

 

La dissolució directa en un dissolvent selectiu no és gaire adient per arribar a l’equilibri en un 

temps raonable. A més, les micel·les que es formen depenen notablement de la morfologia de les 

dos fases en el material inicial i de les propietats interactives del dissolvent selectiu respecte a les 

microfases presents en el polímer. Per evitar aquest efecte memòria de l’estructura organitzada 

del copolímer de blocs en l’estat sòlid, s’ha estudiat la formació d’altres tipus de micel·les (per 

exemple fibrilars). 

 

2.2.2 Caracterització de micel·les de copolímers de blocs – tècniques experimentals 

 

Les tècniques de caracterització dels sistemes micel·lars es poden dividir en tres grups principals: 

difractives, espectroscòpiques i més àmpliament físiques. La Taula 2.1 les resumeix segons el 

paràmetre que es vulgui estudiar. 

 

Taula 2.1 Tècniques experimentals per a la caracterització de micel·les 

Tècniques Característiques de les micel·les 

TEM Forma, mida 

Dispersió de neutrons a angles petits (SANS) 

Dispersió de raigs X a angles petits (SAXS) 

Pes molecular (mitjans en pes) 

Rg, Rc

Difracció estàtica de llum (SLS) Pes molecular (mitjans en pes) 

Rg

Difracció dinàmica de llum (DLS) Rh

Fluorescència Dinàmica de cadenes, hibridació de 

micel.les, CCFM 
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Ultracentrifugació Densitat micel·lar, Z mig 

Proporció en pes micel·la / monòmer 

Size exclusion chromatography (SEC) Rh, dinàmica de l’equilibri micel·lar 

Ressonància magnètica nuclear (RMN) Dinàmica de cadenes 

Viscometria Rh, viscositat intrínseca 

Tècniques stop flow Cinètica de formació i dissociació de 

micel·les 

 

2.2.3 Dinàmica de sistemes micel·lars 

 

La dinàmica dels blocs de copolímers en dissolució es regeix segons tres aspectes: 

• La cinètica de la formació de micel·les (equilibri monòmer ↔ micel·les) 

• Hibridació 

• Dinàmica de les cadenes en el nucli i corona 

 

La cinètica de la formació de micel·les per mètodes directes no s’ha estudiat exhaustivament i la 

informació disponible s’ha obtingut a partir de tècniques de reacció ràpida, canvis de temperatura 

o pressió, ultrasons, RMN, etc [8].  

 

L’hibridació és un fenomen cinètic i termodinàmic que es caracteritza per l’intercanvi de 

monòmers entre dues poblacions micel·lars diferents i resulta en micel·les mixtes. Aquest 

fenomen és complex i depèn principalment de les estructures del copolímer, els seus pesos 

moleculars i composicions. És possible que no es pugui arribar a l’equilibri degut a la formació 

de micel·les congelades [8]. 

 

No es té gaire informació sobre la compacitat i la rigidesa del nucli micel·lar però tot i així 

alguns sistemes en particular s’han estudiat amb tècniques difractives i fluorimètriques [12]. En 

funció del paràmetres d’interacció χAB entre els blocs i amb el dissolvent, la interfase entre el 

nucli i la corona és més o menys extensa. Estudis amb SANS i SAXS han posat de manifest que 

quan els blocs són molt incompatibles l’interfase es mínima i quan la compatibilitat és elevada 
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aquests es mesclen parcialment. La mobilitat de les cadenes s’obté amb RMN ja que quan les 

cadenes estan obstruïdes els pics de l’espectre s’eixamplen i varien degut a l’estat vítric [13]. 

 

2.2.4 La solubilització en micel·les 

 

La solubilització és la capacitat dels agregats micel·lars per incorporar i augmentar el nombre de 

substàncies hidrofòbiques en medi aquós. Les partícules hidrofòbiques estan localitzades en el 

nucli, l’entorn habitual per als surfactants de pes molecular baix. Aquest important fenomen 

genera expectatives per a aplicacions d’administració de medicaments en teixits i en el 

desenvolupament de copolímers de blocs en medi aquós. Per caracteritzar aquests sistemes cal 

determinar: 

• El canvi de mida i forma de la micel·la degut a la solubilització 

• El canvi en CCFM degut a la presència del solubilitzat 

• La capacitat de solubilització de les micel·les en funció de la substància hidrofòbica que es 

vulgui incorporar 

• El coeficient de partició del solubilitzat en una mescla de components 

 

El paràmetre de Flory-Huggins (χAB) és la variable que controla la quantitat de compost 

solubilitzat perquè representa la interacció entre aquest i el copolímer situat al nucli. Per aquest 

mateix motiu, quan un sistema micel·lar està en presència d’una mescla de solubilitzats té una 

elevada selectivitat en la solubilització de cada component en particular [10]. El compost 

solubilitzat també pot ser un homopolímer [14]. 

 

2.3 Micel·les en medi aquós 

 

La formació de micel·les en medi aquós s’ha investigat sistemàticament, particularment la 

polimerització aniònica, i progressivament atreu més interès degut a les seves possibles 

aplicacions (en l’àrea biomèdica) i a les millores en la síntesis. S’han obtingut micel·les de 

copolímers hidrofílic-hidrofilic en condicions de pH o temperatura específiques [15-17]. 
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Els copolímers de blocs amfifílics es classifiquen en tres grups segons el bloc hidrofòbic: 

• Copolímers diblocs i triblocs no iònics basats principalment en PEO com són poli(òxid 

d’etilè)-poli(òxid de propilè) (PEO-PPO), poli(òxid d’etilè)-poli(òxid de butadiè) (PEO-

PBO), PEO-PS 

• Copolímers aniònics amb blocs de poli(àcid acrilic) (PAA) i poli(àcid metacrilic) (PMAA) 

• Copolímers amb blocs catiònics o cationitzables com són poli(2-vinilpiridina) i poli(4-

vinilpiridina) (P2VP i P4VP), poli(amino(meta)acrilats), etc. 

 

2.3.1 Micel·les de copolímers de blocs hidrofílic-hidrofòbic no iònics 

 

El bloc hidrofílic comú per aquests copolímers és PEO i el bloc hidrofòbic varia des de PPO a 

PBO, PS, PMMA, poliesters, etc. La solubilitat del PEO es pot controlar amb la temperatura i, 

per tant, les morfologies que es formen també. La Figura 2.2 mostra diferents morfologies per al 

sistema PS-PEO. 

 

 

Figura 2.2 Agregats bicapa de PS (240)-PEO (15): (A) túbuls, (B) tor; (C) estructura tubular interconnectada, (D) 

túbul en mode barolinic [23]. 
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El PEO-PPO i el PEO-PBO són híbrids entre surfactants no iònics i polimèrics. Aquests 

copolímers poden formar micel·les de diferents formes i gels físics en funció de la temperatura i 

la concentració [18,19]. En la majoria de casos, s’han trobat relacions entre les característiques 

moleculars i micel·lars (CCFM, TCFM, mida de micel·la, Z, etc.) emprant un ampli rang de 

tècniques de caracterització. Per exemple, es poden formar cilindres en funció del pes molecular, 

temperatura, concentració i contingut en sal. En el cas de que les micel·les que es formin siguin 

esfèriques, s’ha observat que la corona és una franja flexible de PEO i el nucli de PPO està 

envoltat per una capa densa de PEO [20]. 

 

S’han estudiat diferents sistemes de copolímers de PS-PEO, demostrant que el nombre 

d’agregació micel·lar augmenta proporcionalment amb el pes molecular a composició constant i 

disminueix per a un pes molecular fix. El nombre d’agregació del copolímer tribloc PEO-PS-

PEO és menor que el del dibloc PS-PEO [21,22]. Degut a l’elevada Tg del PS, s’arriba a punts de 

no equilibri per als sistemes de PPO i PBO i es formen micel·les congelades, sense aprofitar 

l’elevada hidrofobicitat del bloc de PS. 

 

Hi ha un ampli ventall de copolímers no iònics amb estructures AB, ABA i BAB, apart dels ja 

mencionats. A és PEO o un altre bloc no iònic i soluble en aigua i B és un bloc hidrofòbic com 

pot ser polidiè, polimetacrilat, poliester, poli(amino àcid), etc. Alguns dels sistemes més 

estudiats són els copolímers PEO-poli(isoprè)-PEO (per a sistemes d’administració de 

medicaments), PEO-poli(amino àcid), PEO-poliesters, etc. Un exemple d’un copolímer que no 

inclogui PEO són els basats en poli(N-isopropil acrilamida) (PNIPAAM). A més, aquests 

copolímers tenen la particularitat que presenten una transició bobina – glòbul entre 31-32 ºC 

[24]. 

 

2.3.2 Micel·les de copolímers de blocs amfifílics aniònics 

 

Les micel·les de copolímers de blocs amb corona polielectrolítica produeixen col·loids amb 

elevades concentracions de segment. Aquests col·loids estan governats principalment pel grau 

d’associació, el pH, la concentració de sal, la presència d’un dissolvent miscible en aigua, les 
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interaccions polars, etc. Alguns exemples típics de copolímers de blocs amfifílics aniònics són el 

PS-PAA i PS-PMMA, habitualment en la seva forma neutralitzada (PS-PANa i PS-PMANa). 

Aquest sistemes s’han estudiat exhaustivament en diferents dissolvents i s’ha observat que a pH 

elevats els (meta)acrilats s’ionitzen i donen lloc a micel·les estables amb extenses corones. Això 

és degut a la repulsió electrostàtica de les cadenes en la zona de la corona. 

  

2.3.3 Micel·les de copolímers de blocs amfifílics catiònics 

 

La formació de micel·les a partir de copolímers amfifílics catiònics és el tipus menys estudiat. 

Els primers estudis amb aquest tipus de copolímers van ser sobre els copolímers de blocs de la 

vinilpridina (2VP and 4VP). Aquests tractaven l’obtenció d’espècies catiòniques solubles en 

aigua per protonació, quaternització o per simple protonació (a pH baix). Les darreres 

publicacions estan dedicades a la formació de micel·les amb copolímers de blocs d’amino-

metacrilats [25,26]. 

 

Altres polímers en aquest grup que són d’interès per a la formació de micel·les, degut al seu 

comportament sota diferents pH, temperatures i electrolits, són les seqüències metacríliques 

d’amines terciàries. Un bon exemple d’aquest tipus de copolímers controlables per estímuls són 

N-N-dietilaminoetilmetacrilat (DMAEMA), dietilaminoetilmetacrilat (DEAEMA) i 2-(N-

morfolinoetil) metacrilat (MEMA). Responen a canvis de pH, temperatura i concentració 

d’electrolit [27]. 

 

2.3.4 Micel·les de copolímers de blocs hidrofílics 

 

Els copolímers amb ambdós blocs hidrofílics es comporten com a monòmers i les seves 

característiques amfifiliques (formació de micel·les, activitat a la superfície, etc. ) només es 

posen de manifest sota condicions d’estímuls externs com els canvis de pH o de forca iònica 

(veure Figura 2.3). Sota algunes condicions poden formar micel·les per complexació d’un dels 

dos blocs, interacció electrostàtica en polímers de càrrega de signe contrari, interacció 

hidrofòbica (surfactants) o per insolubilització en presència de derivats metàl·lics. Un bon 
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exemple d’un copolímer amb ambdós blocs hidrofílics és P2VP-PEO protonat, que resulta en 

micel·les sota canvis de pH i complexant amb metalls. 

 

 

Figura 2.3 Representació esquemàtica de la formació de micel·les reversible per als copolímers de blocs hidrofílics 

sota la influència d’estímuls externs (pH, temperatura o concentració d’electrolit) [8]  

 

2.4 Noves estructures micel·lars 

 

La formació de micel·les s’ha investigat principalment a partir de copolímers dibloc i tribloc de 

tipus AB i ABA. Ja fa més de 30 anys es va observar que les micel·les podien canviar de forma 

en funció dels estímuls externs com la temperatura o la composició del dissolvent. 

 

La síntesis dels copolímers de blocs ha evolucionat significativament i ha possibilitat l’obtenció 

d’estructures ben definides. La llista següent n’exposa alguns: 

• Copolímers AB i ABA d’estructures no lineals 

• Copolímer de blocs d’estructures ABF i AFB funcionalitzats (F és un grup funcional) 

• Copolímers tribloc ABC principalment en configuració lineal dels tres blocs amb diferent 

natura química 
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Alguns sistemes micel·lars que s’han desenvolupat: 

• Formació simultània de micel.les de copolímers de blocs de tipus AB i BC que comparteixen 

una seqüència 

• Interaccions polars entre copolímers de diferent signe de càrrega que resulten en micel·les 

PIC 

• Interaccions entre surfactants de baix pes molecular i copolímers de bloc 

•  

2.5 Aplicacions dels sistemes de micel·les de copolímers de blocs 

 

Molts copolímers de blocs són d’interès degut a la seva activitat a la superfície per a aplicacions 

com a dispersants, emulsificadors, agents humectants, estabilitzants per espumes, floculants, 

desemulsificadors, modificadors de viscositat, etc. en múltiples aplicacions industrials i 

farmacèutiques [9]. El seu avantatge principal és que les seves CCFM i coeficients de difusió són 

baixos en comparació amb els surfactants de baix pes molecular. Poden arribar a actuar com a 

surfactant en sistemes oli-aigua i oli-oli en condicions especials. 

 

2.5.1 Solubilització de compostos actius en micel·les de copolímers de blocs per a aplicacions 

biomèdiques 

 

Els copolímers de blocs en la seva forma col·loidal s’han desenvolupat en aplicacions com a 

biomaterials, com a sistemes d’administració de medicaments, com a portadors d’agents de 

diagnòstic i recentment en teràpia genètica. [28-31]. Aquestes aplicacions estan lligades a la 

capacitat de solubilització del sistema micel·lar. Kabanov i Alakov [27] han agrupat els 

copolímers de blocs per a sistemes d’administració de medicaments segons: 

• Formació de micel·les amb el medicament enllaçat covalentment a una de les seqüències del 

copolímer de blocs 

• Micel·les que porten medicaments incorporats no covalentment (formació de 

microcontainers) 

• Complexes polielectrolitics formats entre polinucleòtics i copolímers de blocs catiònics 
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2.5.2 Administració de medicaments en micel·les 

 

Fins l’actualitat, s’han estudiat diversos sistemes d’administració de medicaments com els 

liposomes, les microesferes i les emulsions. Les micel·les dels copolímers de blocs són 

adequades per a l’administració de medicaments i agents de diagnòstic si els polímers que el 

constitueixen son biocompatibles i biodegradables [32,33]. El primer estudi sobre micel·les amb 

medicaments enllaçats covalentment a un dels blocs el va publicar Ringsdorf [34]. Es 

demostrava com el medicament ciclofosfamida estava enllaçat covalentment a la cadena de 

poli(òxid d’etilè)-b-poli(L-lisina) per l’extrem de la L-lisina. També mostrava que el PEO estava 

localitzat a la corona i que, per tant, el medicament estava a l’interior del nucli. Els estudis més 

recents han centrat els esforços en produir estructures més complexes que augmentin l’eficiència 

del medicament i que tendeixin a igualar el nivell del medicament lliure.  

 

Igualment, s’han desenvolupat les micel·les microcontainers en les quals els medicaments estan 

solubilitzats (enlloc de covalentment enllaçat). Aquests sistemes responen a estímuls externs i 

tenen com a objectiu l’administració dirigida de medicaments. La majoria dels copolímers 

emprats per a aplicacions biomèdiques temporals contenen poli(amino àcid) i polianhidrid i/o un 

bloc degradable enzimàticament, sent PEO habitualment el bloc hidrofílic. Aquests polímers 

tenen l’aprovació de la FDA per a aplicacions biotecnològiques, desapareixen ràpidament del cos 

i no presenten immunogeneicitat. Els sistemes estudiats més meticulosament per a aplicacions 

biomèdiques són: PLA-PEO, PCL-PEO i poli(làctic àcid glicòlic) (PLGA-PEO) (veure Figura 

2.4). 

 

Kataoka ha introduït l’estratègia del l’administració activament dirigida. Un bon exemple és el 

copolímer de blocs amb l’estructura PEO-PLA-X, on X és un aldeid, una amina o un sacàrid 

[35]. 

 

Altres desenvolupaments s’estan duent a terme en sistemes sensibles a estímuls externs, 

majoritàriament pH i temperatura. En funció dels canvis físics i químics externs el sistema 

canvia de volum i forma. Un exemple conegut és el dels sistemes basats en copolímers de 

PNIPAAM [36]. 
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Figura 2.4 Imatge de MFA de nanopartícules de mPEO-PLA carregades amb paclitaxel. El paclitaxel és una eficient 

medicament comercial anticancer [37] 

 

Els avantatges dels copolímers de blocs des del punt de vista aplicacions són: 

• La mida de les micel·les està en el rang 10 - 100 nm 

• La CCFM, el coeficient de difusió de les micel·les i el dels corresponents monòmers són 

generalment baixos. Aquests paràmetres són importants per a l’administració de 

medicaments perquè determinen l’estabilitat termodinàmica i cinètica de les micel·les durant 

la dissolució en els fluids biològics 

• La funcionalització dels grups als extrems augmenta l’eficiència per a dirigir el medicament 

• Les micel·les congelades queden intactes o es dissocien lentament en monòmers fins i tot a 

concentracions inferiors a la CCFM. Això els hi permet retenir el medicament durant més 

temps i produir una concentració més elevada a la zona objectiu [31]  

• El coeficient de partició del medicament, és a dir, la seva distribució entre les micel·les i la 

fase aquosa, i la quantitat total de medicament solubilitzat es poden controlar en funció de les 

característiques micel·lars [38] 
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2.5.3 Complexes micel·lars poliiònics  

 

Les micel·les de complexes poliiònics (PIC) en medi aquós s’estan desenvolupant per a sistemes 

d’administració controlada [39]. S’han fet estudis de copolímers cations varis (polilisina, 

poli(etilè imina) (PEI) i PDMAEMA) i PEO com a segon bloc per a obtenir nous productes 

farmacèutics per a teràpia genètica basant-se amb la complexació dels oligonucleòtids. 

 

Altres aplicacions per a diagnòstic mèdic per imatges s’han estat desenvolupant incorporant 

agents que provoquin contrast a dins de les micel·les per complexació. Aquests agents poden ser 

partícules col·loidals metàl·liques o metalls pesats com el brom o el iode. 

 

2.5.4 Nanopartícules metàl·liques 

 

Les partícules col·loidals són bones candidates per un ampli ventall d’aplicacions físiques i 

químiques degut a la seva gran superfície (entre 100 - 3000 m2/g). Les micel·les es formen en 

dissolvents selectius i encapsulen partícules com sals metàl·liques. Posteriorment les partícules 

es redueixen o es transformen químicament en partícules col·loidals més petites. Aquestes 

partícules metàl·liques són útils per les seves propietats catalítiques, d’òptica no lineal, 

semiconductores i magnètiques. 

 

El procediment habitual per obtenir aquest tipus de col·loids és enclaustrar les salts metàl·liques 

dins les micel·les a partir de copolímers de blocs amfifílics en un dissolvent selectiu. El bloc del 

nucli es complexa o s’associa amb la partícula metàl·lica i la corona proporciona estabilitat a la 

micel·la. L’afinitat dels blocs ha d’afavorir que la partícula quedi a dins i la corona interactuï 

amb el medi líquid. S’ha realitzat una àmplia mostra de col·loids metàl·lics amb Au, Pd, Pt, Rc, 

Co, etc. en micel·les de copolímers de blocs en medi orgànic. Els copolímers de blocs emprant 

són: P2VP o P4VP, PEO, polibutadiè (PB) epoxi, PS-poli(tertio-butil metacrilat) i PS-PMMA 

modificats amb amida, PS-PB di- i triblocs, poli(oxazolina) amfifilica, PS-poly(vinyl-

triphenilphosphine), etc. [8]. També s’han estudiat en medi aquós entre d’altres copolímers de 

blocs de PEO-poli(α,β-àcid aspartic) complexats amb cis-dichlorodiamineplatinum [40]. Inclús 
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s’han complexat copolímers amb ambdós blocs hidrofòbics amb metalls nobles. Per exemple 

P2VP-PEO i PEO-PEI. 

 

2.5.5 Adsorbció i modificació de superfícies amb micel·les de copolímers de blocs 

 

Els copolímers de blocs adsorbeixen en superfície sòlida. Aquesta propietat s’ha desenvolupat 

per impulsar característiques com l’humectació, la dispersabilitat i l’estabilització de partícules 

de pigments sòlids en fase líquida o sòlida, augmentar el nivell de biocompatibilitat, etc. 

necessàries en molts processos i tècniques. És important poder determinar la conformació i la 

densitat en superfície de les cadenes adsorbides (en forma de raspall) així com la seva cinètica, 

determinada per l’equilibri monòmer – micel·la. 

 

Es pot diferenciar entre una interacció física (Figura 2.5 a,b) i la interacció química on les 

cadenes queden lligades per grups funcionalitzats a la superfície del sòlid (Figura 2.5 c) o les 

micel·les estan funcionalitzades en la seva superfície (Figura 2.5 d).  

 

Cal considerar dues possibilitats diferents en el cas d’interacció física en un dissolvent selectiu: 

• Només el bloc insoluble B té afinitat amb la superfície. En aquest cas, generalment 

s’assumeix que el bloc que subjectat a la superfície, present com a monòmer per sota de la 

CCFM o com a micel·la que es dissocia lentament, cobreix la superfície (Figura 2.5 a) 

• Només el bloc soluble A té afinitat amb la superfície. En aquest cas, per sobre de la CCFM, 

les micel·les s’adsorbeixen en una sola capa, especialment si són micel·les congelades 

(Figura 2.5 b) 
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Figura 2.5 (a) Modificació de superfícies per copolímers de blocs i per micel·les de copolímers de blocs (b) 

Modificació de superfícies sòlides per copolímers de blocs i micel.les de copolímers de blocs funcionalitzats (c) i (d) 

Procediment similar per interacció química [8] 

 

Un altre exemple d’aplicació per interacció física entre la superfície i un sistema de micel·les per 

copolímers de blocs és l’aglomeració controlada dels làtexs de PS, PB, PVC i altres polímers. 

Aquest procés es basa en l’addició de micel·les de copolímers de blocs de PEO, habitualment di- 

i triblocs de PS-PEO, a una llavor de làtex de PB o PVC (0.1 – 0.5 µm). La llavor de làtex 

s’estabilitza prèviament amb un surfactant aniònic. D’aquesta forma s’obtenen aglomerats de 

mida i distribució controlada de l’ordre de 1 – 40 µm. El principi d’aquest procés d’aglomeració 

és la formació de complexos entre el bloc de PEO i el surfactant aniònic i l’adsorbció de la 

micel·la de PS-PEO en el làtex. Els làtexs peluts (hairy) obtinguts suposen un factor lligant per a 

la millor aglomeració dels làtexs. 

 

S’han realitzat diverses micel·les superficials a partir de copolímers de blocs iònics en la 

interfase aire-aigua. Per exemple, s’han obtingut i observat al TEM micel·les estrella de mar 
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(starfish) i medusa (jellyfish) distribuint una capa de copolímer de blocs PS-P4VP quaternitzat en 

una superfície. Casos similars de micel·les superficials s’han observat immobilitzant copolímers 

de blocs per adhesió de les cadenes a una superfície d’or, tractada posteriorment amb un 

dissolvent selectiu (Figura 2.5 c). Aquest procediment va resultar en una superfície amb els 

copolímers de blocs enllaçats al substrat químicament en forma de raspall. 

 

Webber ha aportat una gran contribució a la modificació de superfícies per sistemes de micel·les 

de copolímers diblocs estudiant l’adsorbció de micel·les de PS-PMAA en uns superfície de PS. 

L’adsorbció es va aconseguir en una mescla 80:20 dextrà/ aigua que provoca l’inflament del 

nucli de PS sense destruir la micel·la [41]. Aquest mètode es va posteriorment ampliar a 

micel·les de PS-PMAA amb grups carboxi amb una superfície aminada utilitzant carbodiimida 

(Figura 2.5 d) [42]. Per aquest mètode s’han obtingut superfícies recobertes de micel·les de PEO-

PLA amb una corona de PEO amb aldeids als extrems. Aquests superfícies sense adhesió (non 

fouling) amb alta densitat de cadenes de PEO i excel·lent estabilitat de recobriment micel·lar són 

importants per a aplicacions biomèdiques. 

 

Ma and Webber han impulsat una nova tècnica per desenvolupar superfícies modificades per 

copolímers de blocs. En la primera etapa, PS amb terminacions monocarboxi s’adhereix en una 

superfície de quartz activada. Després es formen les micel·les de PS-PMMA en presència del 

quartz modificat amb PS emprant aquestes cadenes de PS com a punts de nucleació per als 

agregats de PS-PMMA [43]. 

 

2.5.6 Miscel·lània d’aplicacions 

 

Les aplicacions ja mencionades són les línies principals de desenvolupament. Tot i així, els 

copolímers de blocs tenen un ventall d’aplicacions molt més ampli degut a les seves propietats. 

La seva activitat superficial, micel·lar i a l’interfase en sistemes bifàsics els possibilita més 

aplicacions industrials i químiques. També cal destacar les seves aplicacions com a 

emulsificadors, estabilitzants en la tecnologia del làtex, compatibilitzadors en mescles de 

polímers i components actius processos de separació. 
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La capacitat de les micel·les de solubilitzar o encapsular compostos es podria aplicar en 

processos de purificació i separació així com en reaccions químiques específiques, apart de les 

aplicacions biomèdiques. Per exemple, es podrien emprar per eliminar contaminants orgànics i 

olis d’aigües residuals substituint els actuals surfactants. Un exemple d’un copolímer amb 

aquesta capacitat és el PEO-PPO [44]. 

 

La complexació iònica atrau més i més atenció per a la catàlisis en la conversió d’energia solar i 

en la fotoinducció de processos de transferència d’electrons, apart de les aplicacions 

biomèdiques ja mencionades. Per exemple, els agregats poden ser de PS-P4VP funcionalitzat 

amb complexes de reni 2-2’-bipiridil [45]. 

 

Els copolímers de blocs també serveixen per a millorar les propietats relacionades amb la 

viscositat en motors d’oli. Aquesta aplicació es basa en l’associació de les micel·les en funció de 

la temperatura. Hi ha una patent recent que empra copolímers triblocs asimètrics amb aquest 

propòsit [46]. 

 

2.6 Conclusions 

 

La formació de micel·les de copolímers de blocs és un camp que genera progressivament interès 

en la seva comprensió fonamental i en les possibilitats d’aplicacions pràctiques. A més, és un 

bon exemple de morfologies definides obtingudes per auto-encaix. Hi ha un nombre creixent 

d’estructures més sofisticades com les estrelles de copolímers AB o ABC, les H, etc. Vista 

l’evolució de la síntesi, sembla que no hi ha límits en el disseny i la optimització de nous tipus de 

copolímers de blocs. 

 

Es poden esperar desenvolupaments interessants en els següents camps: 

• Copolímers enllaçats a compostos organo-metàl·lics o metàl·lics 

• Copolímers de blocs no covalents del tipus poli(pseudotaxane) 

• Copolímers de formes que combinin seqüències lineals i dendrimètriques 
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3  Nanofibres per electrospinning 

3.1 Nanofibres – generalitats i interès 

 

Quan els diàmetres de les fibres de polímer disminueixen de micres (10 - 100 µm) a submicres 

(10x10-3 - 100x10-3 µm) emergeixen una sèrie de característiques com és l’elevada proporció 

superfície/volum, flexibilitat en la funcionalització de superfícies i propietats mecàniques 

superiors (per exemple en rigidesa i força a tracció). El ratio superfície/volum pot arribar a ser de 

l’ordre de 1000 vegades més per una nanofibra respecte una microfibra. Aquestes notables 

propietats fan que les nanofibres siguin d’interès per un ampli ventall d’aplicacions. Durant les 

darreres dècades s’han utilitzat diferents processos per a produir nanofibres com són el trefilat 

[47], la template synthesis (síntesi mitjançant plantilla porosa) [48], la separació de fases [49], 

l’auto-encaix [50], l’electrospinning [51], etc.  

 

En la indústria de la fibra, el trefilat és un procés similar al dry spinning en el qual es produeixen 

llargues fibres una per una. No obstant, només els materials viscoelàstics poden patir grans 

deformacions i poden resistir la tensió d’estirament per a la formació de fibres per aquest procés. 

  

La template synthesis empra una membrana de porus nanomètrics que al filtrar el líquid produeix 

fibres o túbuls. Amb aquesta tècnica és possible obtenir fibres a partir d’una gran varietat de 

materials, des de conductors o semiconductors fins a carbonis però el seu principal inconvenient 

és que les fibres no es poden aïllar ni són continues. 

  

La separació de fases és un procés lent de transformació d’un polímer sòlid a una espuma de 

nanoporos. Consta de les següents etapes: dissolució, gelificació, extracció (amb un dissolvent 

diferent), congelació i secat.  

 

L’auto-encaix és un procés en el qual components individuals formen distribucions segons un 

patró. També és un procés lent per a la producció de nanofibres. 
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Per tant, després de mencionar les particularitats i els inconvenients de cada procés, sembla que 

l’electrospinning és el procés a través del qual es pot desenvolupar amb més èxit l’obtenció 

massiva de nanofibres continues una a una. 

 

3.2 Orígens de l’electrospinning 

 

El terme electrospinning és recent i deriva de spinning electrostàtic. Se’n va fer ús per primer 

cop al 1994 però l’idea científica és original dels anys 30. La patent per l’electrospinning es va 

publicar al 1934 per Formhals. S’hi descrivia un dispositiu experimental per a la producció de 

filaments de polímer emprant un camp electrostàtic [52].  

 

Al llarg dels últims 20 anys, però més significativament els darrers anys (veure Figura 3.1 a i b), 

s’han dedicat més esforços a l’electrospinning. Aquesta tendència es podria atribuir a l’interès 

actual en les microfibres i nanofibres que es poden obtenir per aquest procés.  
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Figura 3.1 (a) Comparació del nombre de publicacions científiques anuals a partir de la introducció del terme 

electrospinning al 1994. (b) Distribució de les publicacions d’(a) segons països d’origen [53] 

 

S’han aconseguit produir fibres fines per electrospinning a partir de més de cinquanta polímers, 

entre dissolucions i polímers fosos (veure annexa A). Aquesta xifra mostra el potencial que 

aquest procés està generant. Tot i així, la comprensió dels fonaments del procés és encara molt 

prematura i la literatura relativa a la física del procés d’electrospinning és limitada. 
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3.3 El procés electrospinning 

3.3.1 Aspectes fonamentals 

 

Per a posar en funcionament el procés d’electrospinning és necessari disposar d’un tub capil·lar o 

una agulla de diàmetre petit, un generador d’alta tensió i un col·lector metàl·lic. El generador 

d’alta tensió s’encarrega de proporcionar al feix la càrrega elèctrica connectant-lo a l’agulla o 

situant-lo en la dissolució o polímer fos per a que aquest en surti expulsat. El feix es recull en 

forma de xarxa de fibres sense dissolvent (perquè aquest s’ha evaporat) o solidificat [50]. El 

col·lector, un tambor giratori, una placa metàl·lica, un suport, etc. està habitualment connectat a 

Terra. La Figura 3.2 són dos diagrames de sistemes possibles per a l’electrospinning.  

 

 

Figura 3.2 (a) Sistema estàndard amb col·lector pla per a l’electrospinnning. (b) Sistema estàndard amb col·lector de 

tambor giratori 

 

La gota líquida està subjectada a l’extrem de l’agulla per la seva tensió superficial fins que la 

repulsió mútua de les càrregues a la superfície de la gota és més forta i provoca una força en 

sentit contrari a la contracció de la gota. La superfície de la gota pateix progressivament l’efecte 

d’aquesta força fins que comença a allargar-se i a formar un con invers, anomenat con de Taylor. 

El procés d’elongació arriba a un límit en el que la concentració de la càrrega és tan elevada que 
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sobrepassa a la tensió superficial i dóna lloc a un feix a la punta del con. El feix recorre vàries 

trajectòries inestables durant les quals s’allarga, redueix el seu diàmetre i perd tot el dissolvent (o 

es solidifica). La Figura 3.3 mostra les línies de camp en el cas d’un col·lector de geometria 

plana. 

 

El procés d’electrospinning pot resultar en fibres, gotes (electrospraying) o no tenir lloc. De fet, 

es pot considerar una variació del més conegut procés electrospraying. En algunes condicions i 

per a alguns polímers el procés no és possible i les gotes de dissolució cauen de l’agulla sense 

haver estat carregades per a donar gotes o fibres. En altres casos es produeix una mescla 

d’electrospraying i electrospinning. 

 

 

Figura 3.3 Línies de camp calculades per a agulla i col·lector pla connectat a Terra per a una distància ordinària (20 

cm). 

 

3.3.2 Paràmetres del procés electrospinning 

 

La transformació d’una dissolució polimèrica a una nanofibra per electrospinning és un procés 

governat per una àmplia varietat de paràmetres que es poden classificar en tres grups principals: 

• Propietats de la dissolució: viscositat, elasticitat, conductivitat i tensió superficial 

• Variables de control: pressió hidrostàtica en el tub capil·lar, potencial elèctric a la punta del 

capil·lar, distància entre la punta i el col·lector 
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• Paràmetres ambientals: temperatura de la dissolució o del polímer fos, humitat, velocitat de 

l’aire en la cambra d’electrospinning [54] 

Un cop funciona el procés electrospinning amb una dissolució o polímer fos, hi ha tres principals 

punts d’interès en les fibres produïdes: 

• Els diàmetres de les fibres siguin consistents i controlables 

• La superfície de la fibra no presenti defectes (o almenys aquests siguin controlables) 

• Es puguin obtenir nanofibres aïllades 

 

No obstant, la literatura publicada sobre les investigacions fetes fins l’actualitat mostra que 

aquests requeriments encara no són realistes i que no s’han obtingut fibres que els compleixin 

tots tres. 

 

Una de les principals variables quantificables del procés electrospinning és el diàmetre de les 

fibres. Aquesta variable depèn en la seva major part de la mida del feix i de la quantitat de 

polímer que aquest contingui. Segons els fonaments físics publicats sobre l’electrospinning, no 

hi ha un consens total del procés que el feix pateix en el recorregut entre la punta i el col·lector. 

Pot ser [55] o no [56,57] que el feix es divideixi en més feixos i que aquests resultin en diferents 

diàmetres de fibres. En el cas de que no hi hagi aquesta partició, la viscositat es converteix en 

una de les variables més determinants per al diàmetre de les fibres [58]. 

 

Quan els polímers es dissolen, la viscositat de la dissolució és proporcional a la concentració de 

polímer. Per tant, com més alta sigui la concentració, més gran serà el diàmetre de les fibres 

resultants. El voltatge també és un paràmetre respecte al qual el diàmetre de les fibres és 

directament proporcional degut a que generalment hi ha més dissolució o polímer fos en el feix 

[59]. Fins l’actualitat, resta per aconseguir controlar el diàmetre de les fibres. 

 

Les fibres produïdes per electrospinning sovint presenten defectes com són els porus i les 

aglomeracions (veure Figura 3.4). La literatura indica que la concentració de polímer afecta la 

formació d’aglomeracions de tal manera que com més concentrada en polímer sigui la dissolució 

per a l’electrospinning, menys aglomeracions presentaran les fibres. Algunes recerques han 

desenvolupat idees dels paràmetres dels quals depèn la formació d’aglomeracions.  
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Doshi i Reneker [60] atribueixen el fet de que no es formin aglomeracions a la baixa tensió 

superficial. Altres relacionen la baixa concentració superficial a la concentració de polímer [61]. 

Cal destacar que la tensió superficial varia en funció del dissolvent i per aquest motiu 

l’electrospinning no sempre és òptim a tensions superficials baixes. 

  

 

Figura 3.4 (a) Morfologia de fibres de PEO amb aglomeracions (l’aresta horitzontal de la imatge son 20 µm). (b) 

Fibres de PLLA amb diferents mides de porus 

 

L’ús d’additius pot servir per a eliminar les aglomeracions. Per exemple, si s’addicionen sals a 

percentatges baixos s’aconsegueix una major concentració de càrrega a la superfície del feix. Tot 

i que l’addició de sal augmenta la proporció de fibres sense aglomeracions, això no implica que a 

un voltatge més alt s’obtinguin fibres de millor qualitat. De fet, Deitzel et al. han demostrat que 

les nanofibres de PEO mostraven morfologies més rugoses [50]. 

 

3.3.3 Alineació de les fibres 

 

Fins l’actualitat, les fibres s’han obtingut en forma de pel·lícula no orientada, fet que restringeix 

bastant el camp d’aplicacions. El concepte de fibra, tal i com s’entén tradicionalment, es 

relaciona amb fibres continues en disposició uniaxial (o en un ram). Desafortunadament 

pràcticament no es poden produir fibres alineades perquè durant l’electrospinning hi ha 

oscil·lacions del feix en les tres dimensions.  
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Fins al moment no s’ha tingut constància de publicacions relacionades amb nanofibres continues 

i aïllades. Les cinc tècniques següents han servit per millorar l’alineació de les fibres: 

• Un col·lector cilíndric a alta velocitat de rotació [62] 

• Un elèctrode o un camp elèctric auxiliar [63] 

• Una roda prima amb una aresta afilada [64] 

• Un marc col·lector 

• Altres enfocaments com utilitzar un marc oscil·lant ràpidament (connectat a terra) o múltiples 

camps elèctrics[50] 

 

3.4 Caracterització de la morfologia de les fibres 

 

El diàmetre de les fibres, la distribució de diàmetres, l’orientació i morfologia de les fibres (per 

exemple la forma de la secció o la rugositat de la superfície) es poden caracteritzar emprant 

diferents tècniques microscòpiques com són SEM, TEM, MFA i microscopia electrònica de 

rastreig per emissió de camp [65,66].  

 

La TEM té com a avantatge principal en comparació amb SEM que les fibres es poden observar 

directament sense haver d’estar imprescindiblement seques. Una mesura precisa amb MFA 

requereix més temps degut a la geometria de la punta i a la metodologia per fer-ho (es mesuren 

fibres que es tallen, sinó semblen més grans) [67]. 

 

La porositat i la mida dels pors són altres variables que caracteritzen les fibres i determinen les 

possibilitats d’ús [68]. 

 

3.5 Modelització del procés d’electrospinning 

 

És necessari aprofundir en la dinàmica de fluids a fi de controlar la qualitat, geometria i 

producció en massa de les nanofibres. La part complexa del procés és la quantificació del procés 

de transformació d’un fluid (que surt d’una agulla) en fibres de diàmetres que estan uns quants 
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ordres de magnitud per sota del diàmetre de l’agulla. El recorregut del feix un cop la gota de 

fluid sobrepassa la tensió superficial es divideix en tres parts: 

• Iniciació del feix i extensió del feix al llarg d’una línia recta 

• Augment de les oscil·lacions i elongació del feix (pot ser simultani a la divisió i/o 

ramificació)  

• Solidificació del feix (feixos si es divideix) en nanofibres 

 

3.5.1 Iniciació del feix 

 

Als anys 60 Taylor va desenvolupar els principis de l’electrospinning [69-71] estudiant com 

feixos de diferents polímers emergeixen de tubs conductors quan se’ls hi aplica un camp 

electrostàtic. Va mostrar la formació progressiva d’un con amb punta elongada de la qual surten 

feixos quan l’estabilitat a la superfície del con es màxima. També va estudiar l’equilibri del con 

en un camp elèctric i va concloure que l’angle d’equilibri del con és ϕ = 49,3° (posteriorment 

verificat experimentalment [72-74]). 

 

Taylor va mostrar que el voltatge crític (Eq. 3.1) necessari per a la iniciació del feix en el qual 

s’estableix la màxima estabilitat del fluid és [70]: 
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⎛ −=                                                                                           (Eq. 3.1) 

Vc en kV, H és la distància entre els elèctrodes, L és la llargada del tub capil·lar, R és el radi del 

tub i γ és la tensió superficial del fluid (unitats: H, L i R en cm; γ en dyn/cm).  

 

El potencial mínim per a l’electrospraying d’una gota hemisfèrica conductora penjant en l’aire 

(Eq. 3.2) va ser calculat per Hendricks et al. [75] com: 

γπrV 20300=                                                                                                                               (Eq. 3.2) 

r és el radi del feix. La distorsió de la gota és major en ambients no conductors com el buit que 

resulten amb V menors.  
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3.5.2 Elongació del feix 

 

Encara que no s’entengui completament, se sap que el fluid pateix inestabilitats durant 

l’elongació del feix. La Figura 3.5 és una imatge d’alta velocitat del feix. Quan el feix electrificat 

de fluid s’accelera i s’aprima, la forces radials de repulsió provoquen que el feix es divideixi en 

més feixos petits. Aquest fenomen s’anomena splaying. Per aquesta raó, el diàmetre final de les 

fibres sembla que depèn del nombre de feixos produïts.  

 

 

Figura 3.5 Imatge d’alta velocitat de l’electrospinning. Es tracta d’un feix únic d’una dissolució al 6% en pes de 

PEO en aigua 

Tot i així, recentment s’ha demostrat que la reducció del diàmetre del feix es deguda a una 

oscil·lació o inestabilitat asimètrica que causa curvatures i estiraments del feix a altes freqüències 

[55,56]. Addicionalment, mentre el feix fa el seu recorregut fins al col·lector pot ser que es 

divideixi o es ramifiqui. 

 

Baumgarten es va fixar en que a viscositats més elevades la gota canviava de forma hemisfèrica 

a cònica [76]. Va simplificar els càlculs fent una aproximació per línies equipotencials i va donar 

la fórmula (Eq. 3.3) per calcular el radi r0 de la gota esfèrica (feix) com 

πσρ
ε

k
m

r 03
0

4 &
=                                                                                                                                         (Eq. 3.3) 
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ε és la permitivitat del fluid (en C/V·m), és el cabal (g/s) en el moment en que es calcula r0m& 0, k 

un paràmetre adimensional relacionat amb la corrent elèctrica, σ és la conductivitat elèctrica 

(A/V·cm) i ρ la densitat (g/cm3). 

 

Spivak ha desenvolupat un model electrohidrodinàmic de feix únic més complex per a l’estat 

estacionari [77]. Aquest model té en compte les forces d’inèrcia, hidrostàtiques, viscoses, 

elèctriques i de tensió superficial. Es tracta d’una equació diferencial d’una variable funció de la 

distància de la punta al col·lector i que està derivada agafant una mitjana de les variables físiques 

al llarg de la secció del feix.  

 

3.5.3 Solidificació del feix 

 

Yarin et al. [78] han formulat una equació suposant que no hi ha ni divisió ni ramificació 

primària del feix. L’equació descriu la disminució en massa i la variació de volum degut a 

l’evaporació o la solidificació. Per exemple, partint d’una concentració al 6% en pes i deixant la 

resta de paràmetres a banda, es va calcular que el radi de la secció de la fibra és 1.31x10-3 el del 

feix original. La resta de paràmetres encara no s’han estudiat. 

 

3.6 Aplicacions de les fibres per electrospinning 

 

Hi ha un creixent ventall d’aplicacions possibles a partir de les fibres obtingudes per 

electrospinning i ja s’han registrat vàries patents als EEUU (la majoria relacionades amb filtres i 

pròtesis mèdiques) [53]. La Figura 3.6 il·lustra aquest fet clarament. 
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Figura 3.6 Camps d’aplicació de les fibres per electrospinning de les patents dels EEUU 

La Figura 3.7 mostra aplicacions prematures i futures, la majoria d’elles en fase de recerca al 

laboratori però amb gran potencial per a posteriors aplicacions industrials. 

 

Aplicacions biomèdiques Enginyeria de teixit 
Màscares per la pell (cosmètica) 

• Portador de medicaments • Membranes poroses per la pell 
• Neteja 

• Dispositus hemostatics • Formes tubulars per a venes i 

regeneració nerviosa • Cura 
• Protecció de ferides 

• Teràpia mèdica • Estructures tridimensionals per a la 

regeneració d’òs i cartilag 

 

Figura 3.7 Aplicacions potencials de les fibres de polímers per electrospinning 

Nanofibres 

de polímer 

Filtres 

• Filtració de liquids 

• Filtració de gasos 

• Filtració molecular 

Altres aplicacions industrials 

• Dispositius micro/nano electronics 

• Dissipació electrostàtica 

• Protecció d’interferències electromagnètiques 

• Dispositius fotovoltaics (cel·les nano-solar) 

• Dispositius LCD 

• Materials ultralleugers per a naus espacials 

• Catalitzadors d’alta eficiència i funcionalitat 

Vestimenta protectora 

• Impedància mínima a l’aire 

• Eficiència en atrapar partícules 

en aerosol 

• Gasos anti-bioquímics 

Nano-sensors 

• Sensor tèrmic 

• Sensor piezoelèctric 

• Sensor bioquímic 

• Sensor per florescència química i òptica 
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3.6.1 Composite 

 

Una aplicació principal de les fibres és l’ús com a reforços en composites amb l’objectiu de 

millorar les prestacions mecàniques en ratios en pes més petits que el material original. A mesura 

que es vagin desenvolupant aplicacions de les fibres com a composites s’aniran descobrint noves 

propietats. Per exemple, si l’índex de refracció entre fibra i matriu són diferents, el material 

composite resultant serà opac degut a la difracció de la llum. Aquesta limitació aparent es pot 

evitar emprant fibres de diàmetres significativament més petits que la longitud d’ona de la llum 

visible [79]. 

 

Fins ara la literatura ha presentat recerca en reforços amb nanofibres de carbó i nanotubs [80]. 

Les fibres per electrospinning encara no s’han desenvolupat com a material composite de reforç. 

 

Kim i Reneker [81] han estudiat l’efecte de les fibres per electrospinning de polibenzimidazola 

(PBI) com a pel·lícules no orientades en matrius epoxi i de cautxú. En el cas de la matriu epoxy 

es va concloure que les propietats mecàniques no havien millorat significativament 

contràriament a l’energia de fractura. Per al cautxú, el mòdul de Young es va multiplicar per 10 i 

la tensió de rotura per 2.  

 

Bergshoef i Vancso van estudiar com a composite membranes de fibres no orientades de nylon-

4,6 en matriu epoxy [78]. La rigidesa i la resistència del material eren notablement majors ja a 

baixos continguts de fires (aprox. 4%). D’aquesta manera queda només pendent aconseguir 

fabricar composites reforçats amb fibres orientades unidireccionalment. 

 

Altres aspectes de les fibres obtingudes per electrospinning poden ser d’utilitat per a d’altres 

aplicacions. Per exemple, l’elevada proporció superfície/volum que pot resultar adequada per 

augmentar la rugositat interlaminar en composites laminats. 

 

Fins ara, els esforços en el camp dels composites amb fibres per electrospinning s’han adreçat a 

desenvolupar les propietats físiques (per exemple òptiques i elèctriques) i químiques i a mantenir 
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a les prestacions mecàniques a nivells correctes. Es poden indicar algunes raons per al 

subdesenvolupament dels composites reforçats amb fibres per electrospinning: 

• No s’han obtingut suficients fibres continues i uniaxials que es puguin emprar com a reforç 

• Les pel·lícules no orientades no resulten generalment un reforç que millori significativament 

les propietats mecàniques 

• Els polímers dels quals es poden produir fibres per electrospinning no són els més apropiats 

com a reforços estructurals 

 

3.6.2 Filtració 

 

La filtració és un procés molt comú en molts sectors industrials i normalment s’utilitzen 

materials fibrosos per optimitzar-la. La finesa de les fibres té un paper important en l’eficiència 

de la filtració. Les pel·lícules produïdes per electrospinning podrien donar solució als casos en 

que cal extraure micropartícules. D’aquesta forma es milloraria la filtració atrapant les partícules 

més petites en els filtres constituïts per nanofibres. 

 

En aquest camp ja s’han fet progressos a nivell industrial. Des dels anys 80, Freudenberg 

Nonwovens fabrica productes per electrospinning. Els seus filtres, produïts a partir d’un sistema 

en continu, van destinats a mercats d’alta eficiència. 

  

Hi ha una patent recent als EEUU que presenta un mètode per a fer bosses filtre [82]. La bossa és 

un composite multicapa que alterna les capes de pel·lícules de nanofibres no orientades i un 

material estructural. 

 

Les aplicacions futures estan tendint cap a filtres moleculars i recobriments (addicionant agents 

selectius) a partir de diversos polímers específics. 
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3.6.3 Aplicacions biomèdiques 

 

La majoria dels teixits i òrgans humans com els ossos, la dentina, el col·lagen, el cartílag o la pell 

estan estructurats jeràrquicament en xarxes nanofibroses. Aquesta àrea d’aplicacions de les fibres 

per electrospinning té un gran potencial i és la que està actualment més fomentada. 

 

3.6.3.1 Pròtesis mèdiques 

 

Les fibres per electrospinning es poden utilitzar per un gran nombre de pròtesi de teixit tou. Ja hi 

ha vàries patents als EEUU per a aplicacions com a venes, vascular, mama, etc. Addicionalment 

les fibres per electrospinning es poden emprar com a films que recobreixin les pròtesis de teixit 

rígid [83-85] que actuen com a interfase i que poden evitar o prevenir que la pròtesi falli. 

  

3.6.3.2 Patró orientat per al creixement de teixit humà 

 

Un dels principals objectius en el camp dels biomaterials és el disseny de bastides òptimes que 

siguin capaces d’imitar les estructures i funcions biològiques de la matriu extra-cel·lular (ECM). 

Generalment les fibres de diàmetres menors que la mida de les cèl·lules humanes han estat 

millors per a l’adhesió de les cèl·lules [86]. Per tant, és necessari desenvolupar estructures 

fibroses per a l’adhesió i la proliferació de les cèl·lules. Al llarg dels darrers anys més recerca 

s’ha dedicat a generar bastides a partir de polímers sintètics biocompatibles i/o biodegradables 

[87]. 

 

3.6.3.3 Protecció de ferides 

 

Les ferides o cremades a la pell es poden tractar amb pel·lícules polimèriques de nanofibres 

(veure la Taula 3.1 per als polímers sintètics biodegradables utilitzats en l’enginyeria de teixit). 

També s’han dissenyat dispositius hemostàtics amb característiques particulars. El recobriment 
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de les ferides amb pel·lícules es podria aplicar directament creant un camp elèctric localment. 

D’aquesta manera s’impulsaria el creixement de la pell i s’evitaria la formació de cicatrius [88]. 

 

Taula 3.1 Polímers sintètics biodegradables utilitzats en l’enginyeria de teixit [87]  

Polímer Aplicació 

Os PLA-PGA 

Cartílag 

Os Polianhidrids 

Administració controlada de 

medicaments 

Poliortoester Administració controlada de 

medicaments 

Os Policaprolactona 

Dispositius biodegradables de 

fixació 

Polifumarat Os 

 

Les pel·lícules emprades en l’enginyeria es caracteritzen per porus de mides entre 500 nm i 1 µm 

i una gran superfície (5 - 100 m2/g). La mida petita dels porus restringeix l’entrada de bacteris i 

permet l’absorció eficient dels fluids amb la pell. 

 

3.6.3.4 Administració de medicaments 

 

Normalment el cos humà absorbeix millor els medicaments si aquests són petits i si la capa de 

recobriment és fina. El criteri que regeix l’administració de medicaments és que com més gran 

sigui la superfície del medicament i de l’estructura que el suporti més elevada serà la velocitat de 

dissolució. 
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L’administració de medicaments es pot dissenyar per a resultar en diferents tipus de resposta. Per 

exemple, es poden predeterminar la velocitat d’administració, el moment d’activació, si es vol 

una administració per impulsos o constant, etc. L’administració de medicaments es pot enfocar 

des de diferents punts de vista: 

• Les partícules de medicament s’incorporen a la superfície de les nanofibres que serveixen de 

suport 

• Tant el medicament com el suport es troben en la forma de nanofibres i el producte resultant 

està format pels dos tipus de fibres entrellaçats 

• La mescla del medicament i del suport en un sol tipus de fibres que conté els dos components 

• El material suport es disposa per electrospinning en formes tubulars i les partícules del 

medicament s’hi encapsulen 

 

La tercera i quarta opció són preferibles però aquesta aplicació encara esta en les primeres etapes 

de la recerca.  

 

3.6.3.5 Cosmètics 

 

Les fibres per electrospinning podrien ser interès per a l’obtenció de màscares adaptables a la 

pell per a cures, neteges i altres tractaments mèdics amb o sense additius. Una màscara 

nanofibrosa d’aquest tipus no seria dolorosa i permetria una transferència més ràpida dels 

additius a la superfície de la pell. 

 

3.6.4 Vestimenta protectora 

 

Els teixits de nanofibres són capaços de neutralitzar agents químics sense deixar de ser 

permeables a l’aire i al vapor degut a la seva gran superfície. L’electrospinning produeix capes 

de nanofibres que presenten una alta porositat però mides de porus molt petites. Aquesta 

característica els hi proporciona bona resistència a la penetració d’agents químics nocius en 

forma d’aerosols [89].  
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La recerca preliminar indica que, en comparació amb els teixits convencionals, les pel·lícules de 

fibres per electrospinning presenten simultàniament una impedància mínima a la difusió de 

vapor d’aigua i una eficiència extrema en atrapar partícules d’aerosols [67]. Aquest tipus de 

teixits serien bons candidats com a vestimenta protectora. 

 

3.6.5 Aplicacions òptiques i elèctriques 

 

S’ha intentat produir dispositius electrònics petits i bateries d’alt rendiment (amb elèctrodes 

porosos) a partir de nanofibres fetes per electrospinning amb polímers conductors [90]. El 

principi d’aquestes bateries és que la velocitat de reacció electroquímica és funció de la 

superfície de l’elèctrode. Aquest tipus de membranes també poden ser útils per a aplicacions en 

les que sigui necessari la dissipació electrostàtica, la protecció de la corrosió, l’aïllament 

electromagnètic, etc. 

 

Waters et al. han descrit un obturador òptic fet de cristall líquid [91]. El dispositiu tanca el circuit 

quan un camp elèctric li provoca un canvi d’opacitat. La part principal del dispositiu té uns 10 

µm i esta constituït per una capa de nanofibres recoberta amb un material cristall líquid entre els 

elèctrodes. Aquesta disposició fa possible que es pugui variar la transmissivitat del composite 

cristall/nanofibra. La mida de fibra determina la sensitivitat de l’índex de refracció entre el 

material cristal·lí i les nanofibres. 

 

3.6.6 Miscel·lània d’aplicacions 

 

Es poden obtenir dispositius piezoelèctrics a partir de polímers amb aquesta propietat. Un bon 

exemple d’un polímer amb aquesta propietat és el fluoridè de polivinilidè. Aquest tipus de fibres 

per electrospinning es podrien utilitzar en sensors per a augmentar la sensitivitat degut a la gran 

superfície de les fibres. 

 

Els nanotubs són importants per a una llarga llista de sectors industrials. Es poden fabricar de 

carbó, ceràmics, metalls i polímers. Per als nanotubs fets amb fibres per electrospinning, les 

 



                                                                                                                                               Memòria 
56 

fibres serien útils com a estructura per als nanotubs [92]. Normalment l’estructura s’elimina per 

degradació o per extracció amb un dissolvent un cop s’ha procedit al seu recobriment. Un 

exemple d’aquest procés s’ha aconseguit amb PLA, poli(p-xililè) i alumini per deposició química 

i física per vapor. El gruix de les parets del tub resultant estaven entre 0.1 - 1 µm [93]. 

 

3.7 Conclusions 

 

L’electrospinning és una tecnologia antiga però relativament subdesenvolupada i només s’ha 

aplicat a un nombre petit de polímers. La comprensió del procés encara queda per completar i la 

caracterització de les propietats que el determinen i les aplicacions que possibilita encara són 

molt limitades.  

 

Fins ara no s’ha produït un mètode per a determinar el comportament mecànic i biològic de les 

fibres obtingudes per electrospinning basat en les característiques físiques i químiques 

d’aquestes. No s’han trobat encara els principals paràmetres de control del procés, tot i que si es 

sap d’alguns paràmetres importants en casos particulars. De fet, fins l’actualitat, el procés 

implica una sèrie de defectes (aglomeracions, diàmetres inconstants, fibres no continues) que 

encara no s’han sabut controlar. 

 

En quant a les propietats mecàniques, no s’ha publicat res estudiant les propietats de fibres 

aïllades. El repte principal és aconseguir obtenir una fibra sola i caracteritzar-la mecànicament. 

Pràcticament no s’ha avançat en la recerca sobre la compatibilitat de cel·les amb fibres produïdes 

per electrospinning. 

 

Tal i com s’ha explicat en aquest capítol, les aplicacions possibles en aquest moment estan 

limitades per la naturalesa del procés i les aplicacions són més aviat perspectives futures i no 

realitats. Un punt d’inflexió considerable en termes d’aplicacions, seria la possibilitat d’obtenir 

nanofibres uniaxials i continues. Aquest avenç, suposaria una ampliació considerable del camp 

d’aplicacions de l’electrospinning. 

 



Fibres per electrospinning de poli(òxid d’etilè)-bloc-poli(ε-caprolactona) a partir de micel.les i polímer fós 57

 

4 Part experimental 

4.1 Reactius 

4.1.1 Llista de reactius 

 

• Tetrahidrofurà                                      MERCK, per anàlisi 

• Etanol                                     MERCK, absolut, per anàlisi 

• Bicarbonat de sodi   Fluka, ultra pur 

• Na2 EDTA                                      Calbiochem, puresa per biologia molecular 

• PEO2000-b-PCL4000  Síntesi de laboratori 

• PEO2000-b-PCL6000  Síntesi de laboratori 

• PEO2000-b-PCL8000 Síntesi de laboratori 

• PEO5000-b-PCL10000  Síntesi de laboratori 

• PEO5000-b-PCL15000  Síntesi de laboratori 

• PEO5000-b-PCL20000  Síntesi de laboratori 

 

4.1.2 Síntesi dels copolímers PEO-b-PCL 

 

Els copolímers de PEO-b-PCL van ser sintetitzats com a treball de recerca d’una alumna de 

químiques de la RWTH-Aachen. A l’inici del present projecte es van rebre els sis copolímers, 

l’informe de laboratori amb els resultats de la síntesi i la caracterització corresponent a cada 

copolímer. A continuació s’explica breument la síntesi. 

 

Per a sintetitzar els copolímers per polimerització d’obertura d’anell en atmosfera de gas inert 

van fer falta els següents components: macroiniciador, monòmer i catalitzador. Totes les 

polimeritzacions es van fer sense dissolvent i la llargada de bloc es va controlar amb la quantitat 

de macroiniciador afegida. Els sis copolímers de bloc de (EO)n-b-(ε-CL)m es van sintetitzar a 
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partir de dos macroiniciadors (2000 i 5000 g/mol), resultant en dues sèries de copolímers de les 

següents fraccions volúmiques (Vf): 0.5, 0.33 i 0.25.  

 

Els productes de la reacció de síntesi es van dissoldre en diclorometà i posteriorment es van 

precipitar amb n-hexà vàries vegades a fi d’eliminar l’ε-caprolactona restant. Finalment es van 

filtrar. La Figura 4.1 mostra un esquema de la síntesis. 
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Figura 4.1 Síntesi de les dues sèries de copolímers de mPEO-b-PCL 

 

4.2 Experiments al laboratori per a la formació de micel·les 

4.2.1 Preparació de les mostres per a la formació de micel·les 

 

Per a l’obtenció d’agregats ben definits, el copolímer s’ha dissolt primer en un dissolvent no 

selectiu, el THF. Les quantitats emprades de copolímer són 0.1 g, 0.05 g, 0.025 g o 1 mg i s’han 

dissolt en 1 ml THF. L’aigua s’ha addicionat amb una bomba d’injecció (Fresenius Vial, 

Infusion Technology, Pilot A2 RS) amb un cabal de 120, 30, 0.7 ml/h per una agulla a la vegada 

fixada al septum protector. Una segona agulla s’ha punxat igualment al septum protector per a 

evitar crear pressions. Tot els experiment s’han fet a temperatura ambient. Els valors de 

concentració en l’apartat de resultats es donen en % en pes. 
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4.2.2 Diàlisi i preparació de membranes per a l’obtenció d’agregats 

 

La diàlisi és un procés de separació de substàncies en dissolució basat en la difusió a través 

d’una membrana causada per un gradient de concentracions. Normalment s’utilitza per retenir 

molècules grans i intercanviar-ne de petites. En la diàlisi els porus de la membrana no pateixen 

distorsió (alteració de la mida de por) perquè només l’activitat difusional provoca l’entrada d’una 

partícula en un porus. Si la partícula és massa gran per passar-hi, l’activitat difusional del 

dissolvent en sentit contrari hauria de ser capaç de desplaçar-la. 

 

Les membranes per diàlisi es caracteritzen per la capacitat de separació i es classifiquen segons 

el seu ús:  

• Concentrar: Extracció de dissolvent, enriquiment de soluts macromoleculars o suspensions, 

proteïnes, pèptids o anticossos 

• Electroelució d’ADN 

• Preparació de proteïnes prèvia a l’electroforesi per HPLC 

• Purificació de teixits per cultiu cel·lular 

• Extracció de soluts d’alt i baix pes molecular (per exemple sals, contaminants, surfactants, 

detergents i dissolvents)  

• Fraccionament de mescles macromoleculars 

• Formació de micel·les per intercanvi lent de dissolvents 

• Dissolució tampó i ajustos de pH en dissolucions 

 

Les membranes de diàlisi es caracteritzen per la mida de porus a partir de la qual queda retingut 

el 90% del solut per la membrana. La permeabilitat d’un solut depèn de la forma de la molècula, 

el seu grau d’hidratació i la seva càrrega. Aquests tres paràmetres poden ser influenciats per la 

naturalesa del dissolvent, el pH i la força iònica. Com a norma general, es recomana escollir un 

tall del pes molecular (MWCO) que sigui la meitat del pes molecular del solut que es vol retenir. 

La següent fórmula és indicativa per a una separació efectiva:  

( )
( ) 25

int

≥
ercanviat

retingut

arPesmolecul
arPesmolecul
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Aquesta proporció maximitza la recuperació de la mostra i minimitza el temps necessari per a 

una diàlisi completa.  

 

S’han utilitzat tres tipus de membranes per intentar formar agregats emprant THF (inicialment a 

l’interior) i intercanviar-lo amb l’aigua: 

 

Dialysis benzoylated tubing (D7884, Sigma Aldrich) 

Amplada plana mitja:                   32 mm 

Capacitat: 3.25 ml/cm 

MWCO: Compostos amb PM superior a 2000 g/mol de compostos amb 

PM inferior a 1200 g/mol 

Apariència física: Transparent, flexible 

Conservant: 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione 

 

Dialysis regenerated cellulose tubing (Spectrapor 3, Servapor) 

Amplada plana mitjana:  54 ± 2 mm 

Capacitat: 9.3 ml/cm 

MWCO: 3500 g/mol 

Apariència física: Transparent, rígid 

Conservant: Glicerina 

Contingut en elements traça: Metalls pesats i sulfits 

 

Dialysis derived cotton lintter tubing (H1 (sensitive applications), Cellu Sep) 

Amplada plana mitjana:  40 mm 

Capacitat: 5.10 ml/cm 

MWCO: 2000 g/mol 

Apariència física: Transparent and flexible 

Conservant: Glicerina 

Contingut en elements traça: Metalls pesats i sulfits 
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En el cas de la membrana benzoilada, les peces de membrana (20 cm aproximadament) s’han 

bullit durant un dia durant el qual s’ha canviat l’aigua vàries vegades. Les membranes s’han 

deixat refredar en aigua destil·lada. Per a la formació de micel·les, s’ha fet un nus en un extrem 

de la membrana, s’hi han introduït 2 ml d’una dissolució d’1 mg PEO2000-b-PCL4000 / ml THF i 

finalment s’ha tancat amb un segon nus. Aquest copolímer s’ha escollit amb l’objectiu de 

facilitar el procés d’auto-encaix ja que és el copolímer més petit dels que es disposa. La 

membrana s’ha deixat durant 48 h en un gran volum d’aigua destil·lada, la qual s’ha canviat 

vàries vegades. El procés de diàlisi no ha funcionat correctament i la membrana no s’ha inflat al 

cap del temps. És possible que les membranes hagin patit algun desperfecte durant les hores 

d’ebullició degut a l’elevada temperatura. 

 

El segon intent s’ha realitzat amb una membrana de cel·lulosa regenerada. La membrana s’ha 

bullit durant un dia per a eliminar-ne la glicerina. L’aigua s’ha canviat vàries vegades. La 

membrana després d’aquest procés de neteja perd la rigidesa inicial. Per evitar que hi hagués 

aigua dins la membrana, aquesta s’ha posat en remull en THF durant uns segons abans de 

procedir a tancar els seus extrems amb nusos i introduir-hi 2 ml d’una dissolució d’1 mg 

PEO2000-b-PCL4000 / ml THF. Les membranes s’han deixat submergides en un gran volum 

d’aigua destil·lada durant més de 48 h. L’aigua s’ha canviat unes quantes vegades. La diàlisi no 

ha funcionat correctament i s’ha considerat que el sistema de tancament no és l’adequat 

(membrana no estanca) i que el fet de submergir la membrana directament en THF la pot 

deteriorar. Per tant no s’ha pogut assegurar que el contingut fos només aigua i agregats. 

 

El tercer intent s’ha fet amb una membrana H1 Cellu Sep, un tipus de membrana molt més 

sensitiu i més tolerant a la presència de dissolvents. S’ha comprovat prèviament que aquest tipus 

de membrana tolera el THF. Abans d’utilitzar les membranes per a la diàlisi, aquestes s’han 

hagut de netejar de les traces de compostos sulfurats i dels metalls pesats. És necessari eliminar 

aquests compostos perquè, en cas contrari, el PEO hagués format ions complexos que haguessin 

interferit en la diàlisi. La neteja s’ha fet en les següents quatre etapes: 
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1. La membrana s’ha posat en remull durant 15 minuts en aigua destil·lada a temperatura 

ambient 

2. La membrana s’ha deixat en un gran volum d’una dissolució de bicarbonat de sodi 10mM a 

80ºC amb agitació durant 30 minuts 

3. La membrana s’ha transferit a una dissolució de Na2 EDTA 10 mM durant 30 minuts 

4. La dissolució s’ha substituït per aigua destil·lada agitada a 80ºC durant 30 minuts 

5. Les membranes s’han deixat refredar a temperatura ambient i o bé s’han utilitzat directament o 

s’han deixat submergides per a ser guardades en una dissolució tampó (80: 20 aigua/etanol) 

 

Per a l’obtenció d’agregats s’han tallat les membranes de 50 cm en dos trossos. Cada tros de 25 

cm s’ha posat en THF durant uns quants segons. S’ha tancat la membrana per un primer extrem 

amb un clip, s’hi ha introduït 2 ml d’una dissolució d’1 mg PEO2000-b-PCL4000 / ml THF i s’ha 

tancat el segon extrem. La membrana s’ha deixat durant més de 48 h en un gran volum d’aigua 

destil·lada. L’aigua s’ha canviat unes quantes vegades. La diàlisi no ha funcionat correctament 

perquè el fet de submergir la membrana totalment en THF durant uns segons la deteriora. Aquest 

tipus de membranes toleren dissolvents orgànics però fins a un cert límit de concentració. 

 

S’han netejat noves membranes segons el procediment explicat abans. En lloc de remullar les 

membranes en THF, s’ha tancat la membrana per un extrem amb doble clip i s’ha submergit 

parcialment en aigua. D’aquesta manera quan s’hi ha introduït la dissolució de polímer en THF 

la membrana no estava en remull només en THF sinó que la seva paret externa ja estava en 

contacte amb l’aigua destil·lada. La dissolució del polímer s’ha introduït amb l’ajuda d’un embut 

i la segona parella de clips s’ha posat a l’extrem restant. La membrana s’ha deixat submergida en 

un gran volum d’aigua destil·lada durant més de 48 h. L’aigua destil·lada s’ha canviat unes 

quantes vegades. La diàlisi ha funcionar amb èxit per primer cop amb 20 ml d’una dissolució 

inicial de 0.1 mg de PEO2000-b-PCL4000 /ml THF. La membrana s’ha inflat, indici necessari per a 

saber que s’ha arribat a l’equilibri entre la concentració fóra i dins de la membrana. Aquest 

mateix procediment amb igual concentració s’ha repetit per a la resta de copolímers. Les 

dissolucions d’agregats obtingudes s’han mesurat al mesurador de partícules per a determinar la 

distribució de mides dels agregats i s’han observat al microscopi òptic. 
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4.3 Caracterització de les dissolucions d’agregats 

4.3.1 Microscopia de força atòmica 

 

Les mostres s’han observat amb un microscopi Extended Multimode NanoScopeIII (Veeco-

Digital Instrument Inc.) amb un TESP Silicium Cantilever (Tapping-Mode) de 125 um. S’han 

emprat suports de mica d’1x1cm i les mostres s’han preparat per recobriment per immersió i 

també en forma d’esprai. Les dissolucions observades s’han examinat directament i també s’han 

diluït fins a proporcions 1:10 i 1:100 a fi d’aïllar els agregats. 

 

El MFA dona dues imatges d’una mateixa zona de rastreig. La primera (a la dreta) correspon a la 

topografia i la segona (a l’esquerra) representa les variacions de contrast segons la força i dóna 

una idea de la duresa del material de la mostra.  

 

4.3.2 Mesurador de partícules 

 

L’aparell utilitzat per a obtenir les distribucions de mida de partícules ha estat el model 

Mastersizer 2000 de Malvern Instruments Inc. Aquest aparell funciona amb un làser blau i un 

sistema de 52 detectors i es basa en un model de partícula esfèrica. Les corbes de distribució es 

poden mostrar com a % volum o % en nombre enfront de la mida. Ambdós s’han calculat per a 

cada mostra suposant (per defecte) un índex de refracció de 1,52 per a les partícules de polímer i 

de 1,33 per a l’aigua. Veure annexa D per a més detalls sobre el model matemàtic de l’aparell. 

 

Per a l’obtenció de cada mesura de distribució de mides, el sistema s’ha deixat circular entre tres 

i cinc cops amb aigua destil·lada fins que la corba de referència s’estabilitzés amb l’objectiu de 

netejar tot el circuit intern de l’aparell. La darrera aigua, a la qual s’hi ha afegit la mostra, és 

aigua de baix contingut iònic (0.055 µS/cm). La bomba del circuit s’ha fixat entre 1300 i 1500 

rpm. La lent per la qual circula la mostra barrejada amb l’aigua s’ha netejat al principi de la 

sessió de mesures.  
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La mesura comença quan el mesurador de partícules registra l’aigua del sistema com a 

referència. Després s’addicionen uns 20 ml de la mostra, corresponents a les dissolucions 

obtingudes per diàlisi de cada copolímer PEO-b-PCL i l’aparell pren la mesura quan el 

percentatge d’obscuració s’estabilitza.  

 

4.3.3 Microscopia òptica 

 

Les dissolucions d’agregats obtingudes per diàlisi s’han observat al microscopi òptic. El 

microscopi Axioplan 2 (Zeiss) s’ha utilitzat en mode contrast per interferències (IC) i en camp 

fosc (DF) a fi d’observar la morfologia i la formació dels agregats en dissolució. 

 

4.4 Producció de fibres per electrospinning 

4.4.1 Sistema per a l’electrospinning 

 

Tal i com s’ha explicat a l’apartat 3.3, el principi de l’electrospinning és un camp elèctric que 

genera un feix carregat. A la Figura 4.2 i 4.3 es mostra l’aparell per l’electrospinning, constituït 

per un generador d’alta tensió connectat per una pinça a una agulla metàl·lica, per la qual 

s’injecta una dissolució o polímer fos. El col·lector és un suport recobert de paper d’alumini 

(enganxat amb una cinta conductora) que està connectat a terra. El camp elèctric es genera a dins 

d’una cambra aïllada de PMMA. Els suports emprats són els que posteriorment s’utilitzaran 

directament al SEM. D’aquesta forma, es minimitzarà la manipulació de les mostres i s’evitarà 

que la pols les contamini. 

 

La bomba d’injecció s’ha calibrat per a xeringues d’1 i 2 ml. Veure les corbes de calibrat a 

annexa C. 
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Figura 4.2 Diagrama esquemàtic del sistema per l’electrospinning per a la producció de fibres sobre un suport 

recobert d’alumini 

 

Per a l’electrospinning de polímers fosos, el procés no es canvia, només s’afegeix un sistema 

calefactor al sistema. A més de les parts que ja s’han mencionat, s’hi suma un bany tèrmic i una 

columna condensador. La bomba d’injecció es canvia a la posició vertical per estar en l’eix 

vertical del condensador i l’agulla. La Figura 4.4 mostra el sistema calefactor i el bany tèrmic. 
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Figura 4.3 Sistema per a l’electrospinning de dissolucions 

 

 

                                                          Memòria 
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Figura 4.4 Sistema per a l’electrospinning de polímers fosos. Sistema calefactor i bany tèrmic. 

 

4.4.2 Sistema calefactor elèctric / bany tèrmic per a l’electrospinning de polímers fosos 

 

Abans de començar a procedir als diferents experiments d’electrospinning amb polímers fosos, 

s’ha avaluat experimentalment el sistema calefactor de treball. Hi ha dues possibilitats: sistema 

calefactor elèctric o bany tèrmic. A continuació es dóna una llista dels criteris que s’han tingut en 

compte per a decidir quin sistema és el més adequat: 

• Capacitat del sistema per arribar a l’estat estacionari 

• Temps per arribar a l’estat estacionari 

• Oscil·lació inicial del sistema abans d’estabilitzar-se (amplitud del primer pic) 

• Possibilitats d’aïllament del sistema calefactor 

• Possibilitats d’incorporació de la bomba d’injecció 

• Superfície escalfada pel sistema calefactor 
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La seguretat en un laboratori s’ha de considerar permanentment, especialment si es treballa amb 

un procés com l’electrospinning on s’apliquen altes tensions a una agulla. Per tant és important 

que el sistema de treball, i en particular les parts externes a la cambra de PMMA, estiguin ben 

protegides i aïllades. El sistema de bany tèrmic ja és de per si un sistema molt més resguardat 

que el sistema elèctric (veure Figura 4.5). 

 

  

Figura 4.5 (a) Condensador calefactor del sistema de bany tèrmic (b) Sistema per a l’electrospinning de polímers 

fosos 

 

El sistema elèctric té com a avantatge principal la capacitat d’escalfar en poc temps. En 

comparació, el sistema de bany tèrmic és més lent però no presenta un pic inicial ni oscil·lacions 

menors durant l’estat estacionari. El sistema elèctric té l’inconvenient que resulta molt més 

difícil incorporar-hi la bomba d’injecció per al control del cabal. La Figura 4.6 mostra un 

esquema de l’evolució del sistema en funció del temps. 

 

Un altre criteri important és la superfície coberta per cada sistema, especialment en les zones on 

calia una calor homogènia. Feia falta que l’agulla i la xeringa estessin a temperatura constant 

durant tota la preparació de la mostra perquè són les parts on es localitza el polímer fos. La 

banda calefactora (de 2,5 cm d’ample) del sistema elèctric només és prou ample per a cobrir la 

xeringa i en cap cas pot donar abast per a l’agulla. S’han intentat alguns experiments deixant la 
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xeringa i l’agulla ja preparades a dins del forn a 80 ºC durant uns minuts i procedint a 

l’electrospinning directament després. A temperatures del forn més altes les xeringues es fonen. 

El principal problema és, un cop es treia la xeringa del forn, que el polímer es refredava massa 

ràpid i no hi havia prou temps per l’electrospinning a temperatura constant. Per altra banda, la 

xeringa i l’agulla, en el cas del sistema de bany tèrmic, es troben totalment en l’interior del 

condensador calefactor. Només hi ha 0,5 cm a la punta de l’agulla que no estan directament 

escalfats degut a que atravessen el septum protector i els 3 mm últims queden a fora (dins la 

cambra de PMMA) per a poder deixar sortir el polímer fos. Amb el sistema de bany tèrmic es pot 

procedir a l’electrospinning el temps que sigui necessari. 

 

 

Figura 4.6 Comparació de la evolució del sistema elèctric amb el sistema bany tèrmic 

 

Després d’avaluar la llista de criteris mencionats, s’ha escollit el sistema de bany tèrmic per a 

produir les mostres d’estudi dels paràmetres temperatura, cabal i voltatge. S’ha calibrat el bany 

tèrmic en el rang de treball per a l’electrospinning de polímers fosos (veure annexa C). Encara 

que s’hagin d’esperar uns 15 min per a escalfar de temperatura ambient fins a l’estat estacionari i 

que calgui esperar entre 10 i 25 ºC per a que el bany tèrmic es refredi 5 ºC s’han pogut produir 

totes les mostres necessàries de polímers fosos per electrospinning i no ha resultar ser un 

inconvenient limitant. 
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4.4.3 Comparació de l’electrospinning de dissolucions i polímers fosos 

 

Tot i que el principi del procés és idèntic per a l’electrospinning de dissolucions i polímers fosos, 

hi ha vàries diferencies pràctiques a considerar. Com a avantatge principal de l’electrospinning 

de polímers fosos s’ha de destacar que les fibres que s’obtenen no contenen cap dissolvent. En el 

cas de l’electrospinning de dissolucions, encara que es suposi que el dissolvent s’evapora, 

sempre queden traces.  

 

En comparació, quan es fan fibres a partir d’una dissolució per electrospinning d’un copolímer 

amb almenys un bloc hidrofílic, aquestes queden orientades cap a l’interior degut a l’evaporació 

progressiva del dissolvent durant el procés. A priori, tot i que en aquest projecte no s’ha estudiat, 

l’orientació de les fibres a partir de polímers fosos ha de ser aleatòria o amb el bloc hidrofòbic 

orientat cap a l’interior de la fibra (degut a la humitat ambient). 

 

En el cas de l’electrospinning de polímers fosos el procés és continu perquè el polímer fos no es 

solidifica a l’agulla, contràriament al que passa en el cas de les dissolucions on en alguns 

moments hi ha una evaporació excessiva de dissolvent. Aquest fenomen amb les dissolucions 

només passa quan es preparen mostres per electrospinning durant estones llargues. Quan es 

detecta s’ha de parar uns instants el procés i retirar el polímer solidificat a l’extrem de l’agulla 

per a que no caigui i es mescli amb la mostra. 

 

4.5 Caracterització de les fibres i de l’electrospraying 

 

4.5.1 Reòmetre de tensió dinàmica (DSR) 

 

La dependència de la viscositat envers la temperatura s’ha mesurat amb un DSR de la marca 

Rheometrics amb l’ajuda del software Rhios i el programa de càlcul Rhecalc. El reòmetre està 

format per un kit de calibració, una estació de mesura, un ordinador de control, uns escalfadors 

compactes i un secador d’aire. 
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Les característiques específiques del reòmetre són: 

 

Capçal dinàmic 

Rang de la força de torsió 0,01 - 200 g·cm 

Velocitat rotacional 0 – 100 rad/s 

Resolució angular 4,2 µrad 

Velocitat del mode dinàmic 1E-5 – 500 rad/s 

 

Sistema extern 

Bany tèrmic 0 – 100 ºC Rang de temperatura 

Plaques calefactores elèctriques 10 – 350 ºC 

 

Els copolímers s’han mesurat col·locant entre 0,5 i 1 g a sobre de les plaques calefactores. El 

copolímer PEO5000-b-PCL10000 ha començat a bombollejar en escalfar-lo perquè encara contenia 

dissolvent de la síntesi. S’ha esperat fins que el polímer només tingués l’apariència de polímer 

fos i no presentés bombolles per a procedir a la seva mesura reomètrica. 

 

4.5.2 Sistema per l’electrospinning 

 

El sistema per l’electrospinning està constituït per un generador d’alta tensió, un adaptador de 

seguretat per a voltatges d’alta tensió, una bomba d’injecció, una cambra de PMMA i un bany 

tèrmic. 

 

Les característiques específiques de cada part es detallen a continuació: 

Generador d’alta tensió (0 – 30 kV): Bertan, Series 205B (Hicksville, NY, USA)  

Adaptador de seguretat: Bertan, J107 

Bomba d’injecció:  Harvard Apparatus, Pump 11 

Bany tèrmic (0 - 200ºC): Julabo, VL8 
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4.5.3 SEM 

 

Les morfologies de les fibres produïdes per electrospinning s’han recobert amb un plasma d’or 

abans d’observar-les amb un SEM marca Carl Zeiss S360 (NTS GmbH, Oberkochen) amb un 

voltatge d’acceleració de 15 kV. 

 

El diàmetre de les fibres seques s’ha mesurat a alta magnificació situant dos cursors als extrems 

d’una secció perpendicular de la fibra on hi ha el canvi de contrast. Per a totes les estadístiques 

s’han pres 10 mesures. 
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5 Resultats i discussió 

5.1 Caracterització dels copolímers 

 

Cada copolímer de PEO-b-PCL (veure Figura 5.1) s’ha caracteritzat per multidetector gel 

permeation chromatography (GPC) i RMN a fi d’obtenir el seu pes molecular en número i en 

pes (Mn i Mw) i polidispersitat (Q). Igualment s’han obtingut les corbes de differential scanning 

calorimetry (DSC) corresponents per conèixer el punt de fusió (Tm). A annexa B.1, B.2 i B.3 s’hi 

han inclòs les característiques de l’equipament, el procediment i els resultats complets. 

 

CH3O
O

O
H

O

mn
 

Figura 5.1 Estructura del copolímer PEO-b-PCL; n és 45 o 113, resultant en dues sèries de copolímers 

 

Taula 5.1 Pesos moleculars i polidispersitat per RMN i GPC dels copolímers de PEO-b-PCL 

Copolímer UCR Vf Mn 

[g/mol] 

RMN 

Mn 

[g/mol] 

GPC 

Mw [g/mol] 

GPC 

Q 

PEO2000-b-PCL4000 PEO45-b-PCL35 0.50 7000 12900 14800 1.14

PEO2000-b-PCL6000 PEO45-b-PCL52 0.33 10500 15600 19900 1.28

PEO2000-b-PCL8000 PEO45-b-PCL70 0.25 12800 17300 23600 1.36

PEO5000-b-PCL10000 PEO113-b-PCL87 0.50 15900 20300 24400 1.20

PEO5000-b-PCL15000 PEO113-b-PCL131 0.33 22000 22600 29300 1.30

PEO5000-b-PCL20000 PEO113-b-PCL175 0.25 26900 25700 31900 1.24

 

La RMN i GPC s’han utilitzat per a determinar el pesos moleculars i la composició dels 

copolímers. Cal destacar que en les gràfiques de GPC no s’han detectat pics secundaris causats 
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per la presència de monòmer i que els pesos moleculars augmenten tal i com es preveia. La Taula 

5.1 mostra els pesos moleculars obtinguts per RMN i GPC. El valor de la polidispersitat s’ha 

calculat a partir dels espectres de RMN. 

 

Les propietats tèrmiques dels copolímers s’han determinat per DSC. Els punts de fusió 

augmenten en dues sèries com més elevat és el pes molecular. En algunes corbes de DSC hi ha 

dos pics visibles, un al costat de l’altre, degut a que tant el PEO i la PCL són cristal·lins. D’altres 

copolímers presenten un únic punt de fusió (els relatius a cada bloc es solapen en un). La Taula 

5.2 dóna els punts de fusió. 

 

Taula 5.2 Punts de fusió dels copolímers de PEO-b-PCL. Tm (1) Primer punt de fusió. Tm (2) Segon punt de fusió 

(escalfant de -100 a 100ºC a 10ºC/min). 

Copolímer Tm (1) [ºC] Tm (2) [ºC] 

PEO2000-b-PCL4000 53.2 56.3 

PEO2000-b-PCL6000 57 59.1 

PEO2000-b-PCL8000 55.9 --------------- 

PEO5000-b-PCL10000 55.8 --------------- 

PEO5000-b-PCL15000 57.4 --------------- 

PEO5000-b-PCL20000 56.8 58.2 

 

5.2 Agregats de PEO-b-PCL formats per addició de dissolvent selectiu 

5.2.1 Paràmetre cinètic en l’addició de THF 

 

Per a avaluar l’efecte en la formació d’agregats de la fracció volúmica i de la velocitat d’addició 

s’han preparat dissolucions a l’1% en pes amb els copolímers PEO2000-b-PCL4000 i PEO2000-b-

PCL8000, preveient que els copolímers de pes molecular baix facilitaran la formació de micel·les. 

Les dissolucions s’han preparat segons el procediment a l’apartat 4.2.1. amb cabals de 120, 30 i 

0,7 ml/h. Totes les dissolucions s’han tornat opaques poc després de que es comencés a 

addicionar aigua (aproximadament després d’1ml). Aquesta opacitat implica la formació 
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d’agregats suficientment grans com per a difractar la llum fàcilment i que, per tant, donen 

dissolucions d’aquesta opacitat.  

 

S’han examinat les morfologies de dos mostres al MFA. Totes dues s’han preparat per 

recobriment per immersió. La primera mostra s’havia produït amb PEO2000-b-PCL4000 afegint 

aigua a 30 ml/h, la segona amb PEO2000-b-PCL8000 a 0.7 ml/h. Val la pena recalcar que la segona 

mostra no s’ha pogut observar per manca de contrast i només es va poder examinar 

exhaustivament la primera. 

 

Les figures 5.2 i 5.3 mostren la morfologia de la primera mostra sense diluir. La microgràfica de 

MFA té una cobertura superficial en forma de pel·lícula gruixuda (13 nm). La pel·lícula 

consisteix en dos tipus de morfologies: estructures elongades i plaques planes. Degut al fet que 

tant PEO com PCL cristal·litzen, aquestes morfologies es poden atribuir a la cristal·lització 

posterior dels polímers sobre la superfície. Per tant, l’estructura observada hauria de ser diferent 

de l’estructura en dissolució. 

 

 

Figura 5.2 Imatge de MFA d’una dissolució a l’1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 ml/h. Preparació de 

la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 10 µm 
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Figura 5.3 Imatge de MFA d’una dissolució a l’1% PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 ml/h. Preparació de la 

mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 2 µm 

 

Per a evitar la cristal·lització sobre la superfície s’han diluït les dissolucions 100 cops. D’aquesta 

forma es preveia que l’evaporació lenta dels dissolvents resultaria en una cinètica de 

cristal·lització més lenta. Tal i com s’esperava, la superfície no està coberta homogèniament 

(veure Figura 5.4). L’àrea coberta consisteix en agregats principalment de forma esfèrica d’una 

alçada d’uns 20 nm (de l’ordre de la mida d’una micel·la). No obstant, també s’han observat 

estructures elongades que parteixen dels costats dels agregats. 

 

 

Figura 5.4 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 30 ml/h. Preparació 

de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 5 µm 
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S’han examinat dues mostres més al MFA per valorar l’efecte del pes molecular en la morfologia 

dels agregats. Les mostres eren dissolucions a l’1% en pes de PEO2000-b-PCL4000 i PEO5000-b-

PCL20000 a 0.7ml/h. S’han escollit aquests copolímers en concret perquè són els extrems dels 

pesos moleculars disponibles. 

 

La primera mostra (PEO2000-b-PCL4000) s’ha preparat per recobriment per immersió. S’ha 

examinat primer sense cap dilució i després s’ha diluït 10 cops. La Figura 5.5 mostra el mateix 

patró de cristal·lització a la superfície. 

 

 

Figura 5.5 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 0.7 ml/h. Preparació 

de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 10 µm 

 

La dissolució s’ha diluït 10 cops més (en total 1:100 respecte la inicial) i s’ha observat de nou al 

MFA. Aquest grau de dilució ha permès observar objectes elongats a la superfície (veure Figura 

5.6) que presenten la forma de cilindres semirígids. Els cilindres formen bucles i fins i tot en 

alguns casos se separen i reajunten al cap d’una certa distància. Tot i així, s’observen les 

mateixes plaques laterals als cilindres. Cal destacar que s’ha detectat el creixement in situ dels 

cilindres sobre la superfície. S’ha conclòs que les morfologies han estat sent induïdes per la 

superfície i que no eren presents anteriorment a la dissolució.  
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Figura 5.6 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO2000-b-PCL4000 addicionant aigua a 0.7 ml/h. Preparació 

de la mostra per recobriment per immersió. El costat de la imatge són 10 µm 

 

La segona mostra, una dissolució de PEO5000-b-PCL20000, ha estat escampada sobre la mica en 

forma d’esprai. S’esperava d’aquesta manera reduir el temps de preparació de la mostra i així 

poder capturar l’estructura de la dissolució sobre el substrat. La mostra s’ha secat molt més 

ràpidament i s’ha pogut introduir molt abans en el MFA.  

 

Poc després de començar a escanejar, s’ha observat que la mostra cristal·litzava simultàniament. 

Només en el temps que tarda el MFA en fer una foto ja s’ha pogut notar el creixement dels 

cristalls (a una escala de 5 µm el costat de la imatge). En algunes àrees els cristalls ja s’havien 

estès fins a absorbir tota la dissolució, en altres els cristalls continuaven creixent. Inclús hi ha 

zones on la dissolució es trobava en illots aïllats en mig de cristalls (veure Figura 5.7). 

 

La punta del MFA s’ha mogut cap a una altra zona de la mica i s’ha trobat el límit d’una gota. La 

morfologia d’estructures de cilindres és constant al llarg de la gota però la concentració de 

cristalls plans és progressivament més elevada com més s’allunya la punta del límit de la gota 

(veure Figura 5.8 límit, Figura 5.9 centre). Els cristalls cilíndrics al límit de la gota són rígids i 

interconnectats entre ells però no presenten bucles ni formes no lineals.  
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Figura 5.7 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 0.7 ml/h diluïda 

1:100. Preparació de la mostra com a esprai. El costat de la imatge són 10 µm 

 

Les morfologies observades no són agregats formats en la dissolució sinó cristalls que creixen 

progressivament. En tots els casos s’ha comprovat que, mentre es prepara la mostra (tant sigui 

per recobriment per immersió o com esprai), s’inicia una cristal·lització molt ràpida. S’observen 

cristalls cilíndrics rígids i semirígids que formen una xarxa de branques de diferents mides. Cal 

apuntar que la PCL té una gran tendència a cristal·litzar molt ràpidament i el PEO una elevada 

afinitat amb la mica. També s’ha conclòs que la MFA no és la tècnica apropiada per a 

l’observació d’aquest tipus de mostres. Per a evitar que comenci la cristal·lització la tècnica 

adequada seria cryo-TEM. 

 

S’ha demostrat que l’addició gota a gota de les dissolucions de copolímers en THF han resultat 

en turbidesa. També s’ha detectat que l’opacitat de les dissolucions augmenta proporcionalment 

al pes molecular. S’ha considerat que l’addició gota a gota d’aigua crea gradients de 

concentració locals al copolímer dissolt molecularment. Aquests gradients de concentració serien 

els responsables de la formació de grans agregats.  
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Figura 5.8 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 0.7 ml/h. Preparació 

de la mostra com a esprai. El costat de la imatge són 40 µm 

 

Figura 5.9 Imatge de MFA d’una dissolució a l’ 1% de PEO5000-b-PCL20000 addicionant aigua a 0.7 ml/h diluïda a 

1:100. Preparació de la mostra com esprai. El costat de la imatge són 13.5 µm 

 

L’objectiu és aconseguir agregats estables termodinàmicament i no agregats induïts 

cinèticament. Per tant, la mida i forma dels agregats hauria d’estar determinada per la 

composició del copolímer i l’afinitat del bloc limitant respecte al dissolvent utilitzat. Per 

aconseguir aquest objectiu, s’han considerat dos punts de vista per a la preparació de 

dissolucions micel·lars: 
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• Addició gota a gota de mescles aigua/THF a dissolucions molt diluïdes a fi de reduir o 

eliminar gradients locals de concentració 

• Addició controlada del dissolvent selectiu (l’aigua) per la difusió de la membrana de diàlisi  

 

5.2.2 Addició gota a gota de mescles de THF/aigua 

 

En lloc d’addicionar aigua pura s’ha decidit utilitzar tres dissolucions amb diferents proporcions 

THF/aigua: 10:90, 50:50 i 90:10. S’han preparat dissolucions de 0.1mg/ml THF i 0.01 mg/ml 

THF. Es preveia que l’addició gota a gota de les mescles resultaria en agregats estables. Per 

aquesta raó s’ha escollit treballar amb el copolímer PEO5000-b-PCL20000, el de pes molecular més 

gran i amb la fracció volúmica (0.25) més petita. 

 

S’han preparat les següents quatre mostres segons 4.2.1 a 30 ml/h: 

• 1ml de dissolució 0.1 mg /ml THF; dissolució mare THF/aigua 10:90 

• 1ml de dissolució 0.1 mg /ml THF; dissolució mare THF/aigua 90:10 

• 1ml de dissolució 0.01 mg /ml THF; dissolució mare THF/aigua 10:90 

• 1ml de dissolució 0.01 mg /ml THF; dissolució mare THF/aigua 50:50 

 

L’addició s’ha suspès en el primer, segon i quart cas després d’addicionar entre 1 i 2 ml de la 

dissolució mare degut a l’opacitat creixent de la dissolució (implicant la formació de grans 

agregats). En el segon cas, la dissolució no s’ha tornat opaca però s’ha aturat igualment després 

d’afegir-hi 10 ml de dissolució mare, considerant que no hi havia prou aigua per a actuar com a 

dissolvent selectiu.  

 

L’elevada dilució dels copolímers en les dissolucions per addició gota a gota de dissolucions 

mare mixtes resulta en dissolucions opaques, constituïdes per agregats gegants. Aquest fet podria 

voler dir que la turbidesa és una propietat intrínseca d’aquest tipus de copolímer en dissolució 

aquosa o que la tendència del bloc insoluble (PCL) a cristal·litzar impedeix la formació 

d’agregats estables. La turbidesa també es podria atribuir a la possible presència de PCL en 

forma de monòmer, que induiria a la precipitació. 
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5.3 Agregats de PEO-b-PCL formats per diàlisi 

 

Després d’avaluar els resultats obtinguts fins a aquest punt del treball, s’ha considerat produir 

agregats per diàlisi. Això suposaria dos avantatges principals: les dissolucions d’agregats 

resultants no contindrien THF (molt positiu per a futures aplicacions biomèdiques) i la velocitat 

d’intercanvi fixada per la difusió es preveu suficientment lenta com per permetre la formació de 

micel·les i no causar canvis pronunciats de concentració. 

 

Les dissolucions s’han realitzat amb cada copolímer segons 4.2.2. amb una concentració (igual 

per a cada copolímer) de 0.1 mg / ml THF. Es suposa que s’ha arribat a la concentració 

d’equilibri després de 4 h de submersió en aigua destil·lada perquè la membrana està 

completament inflada. 

 

Les dissolucions resultants de la diàlisi són opaques i s’han caracteritzat per mesurador de 

partícules per a obtenir les distribucions en volum i en nombre enfront del diàmetre (veure 

Figura 5.10). Visualment les dissolucions presenten una opacitat creixent en l’ordre següent:  

2000-4000 < 5000-10000 < 2000-6000 < 5000-15000 < 2000-8000 < 5000-20000 

Un augment en la fracció volúmica del bloc soluble (PEO) resulta en una reducció d’opacitat. 

 

Sembla que la fracció volúmica i el pes molecular han jugat un paper important en la mida dels 

agregats segons les observacions de turbidesa. Cal destacar que hi ha precipitats a les 

dissolucions dels copolímers PEO2000-b-PCL4000 i PEO5000-b-PCL10000. 

 

Després d’analitzar tant les distribucions en volum i en nombre, es pot concloure que les 

dissolucions contenen agregats grans, sent 0.1 µm la mitjana més baixa. També s’ha observat 

que les distribucions en nombre són més aviat estretes i que la corba està truncada a partir d’una 

certa mida de partícula. Això implica que no es formen agregats per sota d’aquesta mida de 

partícula en concret. 
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Figura 5.10 Distribucions en volum i nombre de la mida de partícules per a cada copolímer de PEO-b-PCL 

 

Tant per al copolímer PEO2000-b-PCL4000 i PEO5000-b-PCL10000 els precipitats que s’observen en 

les dissolucions d’agregats es confirmen en la distribució en volum amb poblacions amb una 

mitjana per sobre de les 100 µm (entre 800 i 1100 µm respectivament).  

 



                                                                                                                                               Memòria 
84 

Totes les dissolucions s’han observat al microscopi òptic per IC i DF. S’ha notat que la forma i 

quantitat dels agregats està relacionada amb la fracció volúmica. Per a la fracció volúmica més 

alta (0.5), les dissolucions on hi ha precipitats, les dissolucions pràcticament no presenten 

agregats i aquests són principalment cilindres. Per a la fracció volúmica mitjana (0.33), s’ha 

observat una mescla de cilindres i esferes. En el cas de la fracció volúmica més baixa, s’ha 

observat que la dissolució conté molts més agregats comparat amb la fracció volúmica mitjana i 

que aquests són majoritàriament esfèrics. La Figura 5.11 són imatges representatives preses al 

microscopi òptic (veure annexa E per a més imatges i vídeos). 
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Figura 5.11 Imatges de microscopia òptica de les dissolucions d’agregats. (a) PEO2000-b-PCL4000 (DF); (b) PEO2000-

b-PCL6000 (IC); (c) PEO2000-b-PCL8000 (IC); (d) PEO5000-b-PCL10000 (IC); (e) PEO5000-b-PCL15000 (IC); (f) PEO5000-b-

PCL20000 (DF) 

 

S’han mesurat alguns agregats i s’ha comprovat que les mides són de l’ordre de magnitud de les 

mides donades pel mesurador de partícules (1 - 6 µm). No ha estat fàcil mesurar els agregats 

perquè estan permanentment en moviment brownià. Els agregats tenen un equilibri ràpid en les 

diferents combinacions d’agregació possibles. Per exemple, s’ha observat detingudament un 

agregat format per dos cilindres i una esfera. Aquest mateix agregat s’ha pogut observar 

igualment amb DF degut a la llum que difracta per la seva forma anisotròpica 

 

5.4 Electrospinning de les dissolucions d’agregats 

 

La Taula 5.3 resumeix els resultats de l’electrospinning de dues dissolucions obtingudes per 

addició de dissolvent selectiu. Els copolímers emprats per a les dissolucions d’agregats han estat 

PEO2000-b-PCL4000 i PEO2000-b-PCL8000. Totes dues dissolucions d’agregats tenen un 1% de 

concentració en pes de polímer i s’han produït addicionant aigua a 0.7 ml/h. La distància agulla – 

col·lector era de 20 cm. 
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Taula 5.3 Resultats de l’electrospinning de les dissolucions d’agregats produïdes per addició de dissolvent selectiu 

Copolímer Voltatge (kV) Observacions 

15 Caiguda de gotes 

20 Electrospraying 

25 Electrospraying 

PEO2000-b-PCL4000

30 Electrospraying 

15 Caiguda de gotes 

20 Electrospraying 

25 Electrospraying 

PEO2000-b-PCL8000

30 Electrospraying 

 

El procés d’electrospinning ha tingut lloc a tots els voltatges, resultant en electrospraying, 

excepte a 15 kV. Les gotes de l’electrospraying s’han recollit en vidres de laboratori. S’ha pogut 

percebre que la mida de la gota disminueix com més elevat és el voltatge, contràriament a 

l’homogeneïtat de la mida de les gotes. Per exemple, a 30 kV les gotes en el vidre de laboratori 

mesuren aproximadament entre 0.5 i 1 mm. Per tant, es pot concloure que no s’han produït fibres 

i que l’electrospinning ha resultat en electrospraying degut a la baixa viscositat de les 

dissolucions i al baix contingut en copolímer de les mateixes. Per al voltatge més baix (15 kV), 

no s’ha aconseguit carregar suficientment la gota per a que donés electrospraying, és a dir, que la 

càrrega en la superfície de la gota no ha sobrepassat la tensió superficial del fluid. 

 

S’ha procedit igualment a l’electrospinning de totes les dissolucions d’agregats obtingudes per 

diàlisi. La Taula 5.4 dóna una llista dels resultats obtinguts, similars als que s’han donat en les 

dissolucions preparades per addició de dissolvent selectiu. 

 

Es pot apreciar l’evolució dels resultats a mesura que el voltatge augmenta. Per a 15 i 20 kV, 

l’electrospinning no ha tingut lloc i les gotes esfèriques o elongades de les dissolucions cauen 

lentament. No hi ha hagut cap cas d’electrospraying continu ni d’electrospinning però si que 

s’ha observat un cas intermig entre l’electrospraying i que no tingués lloc el procés: Alternància 

d’electrospraying i caiguda ràpida de gotes elongades. Les gotes produïdes per aquest fenomen 
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s’han recollit en vidres de laboratori i s’han portat al microscopi òptic. S’ha confirmat l’absència 

de fibres i la deposició homogènia de les gotes. La mida de les gotes disminueix com més elevat 

és el voltatge corresponent. Aquests resultats es poden atribuir igualment a la manca de viscositat 

de les dissolucions d’agregats i al seu baix contingut en polímer. 

 

Taula 5.4 Resultats de l’electrospinning de les dissolucions d’agregats produïdes per diàlisi 

Copolímer Voltatge (kV) Observacions 

15 Caiguda de gotes 

20 Caiguda ràpida de gotes elongades 

25 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

PEO2000-b-PCL4000

30 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

15 Caiguda de gotes lenta 

20 Caiguda ràpida de gotes elongades 

25 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

PEO2000-b-PCL6000

30 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

15 Caiguda de gotes lenta 

20 Caiguda de gotes lenta 

25 Caiguda de gotes elongades, la gota oscil·la just 

abans de caure 

PEO2000-b-PCL8000

30 Electrospraying 

15 Caiguda de gotes lenta 

20 Caiguda de gotes lenta 

25 Caiguda ràpida de gotes elongades 

PEO5000-b-PCL10000

30 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

PEO5000-b-PCL15000 15 Caiguda de gotes lenta 
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20 Caiguda de gotes lenta 

25 Caiguda ràpida de gotes elongades 

 

30 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

15 Caiguda de gotes lenta 

20 Caiguda de gotes lenta 

25 Caiguda ràpida de gotes elongades 

PEO5000-b-PCL20000

30 Electrospraying i caiguda ràpida de gotes 

alternats 

 

5.5 Electrospinning dels copolímers fosos de PEO-b-PCL 

5.5.1 Propietats reològiques (viscositat enfront de temperatura) 

 

S’han determinat les propietats reològiques dels copolímers fosos de PEO-b-PCL. S’ha escollit 

l’interval de temperatura 60 – 90 ºC, sent 60 ºC el límit inferior dels punts de fusió i 90 ºC el 

límit superior per a la seguretat del bany tèrmic. S’han realitzat les mesures cada 5 ºC.  

 

La viscositat és un dels paràmetres del grup de propietats en dissolució. La seva variació enfront 

de la temperatura es considera una propietat important per a l’electrospinning. Tal i com s’ha 

descrit a l’apartat 3.3.2, la viscositat té un paper primordial quan el feix no es divideix. Una 

viscositat més elevada resulta en un diàmetre de fibres més gran [57]. 

 

La Figura 5.12 mostra la dependència de cada copolímer de PEO-b-PCL respecte la viscositat. 

La viscositat segueix una corba logarítmica a mesura que s’augmenta la temperatura entre 60ºC i 

90ºC. Cal destacar que la corba del copolímer PEO5000-b-PCL10000 està per sota de la del 

copolímer PEO2000-b-PCL8000. 
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Figura 5.12 Dependència de la viscositat del cada copolímer respecte a la temperatura 

 

5.5.2 Efecte de la temperatura en les fibres per electrospinning 

 

Al iniciar la part experimental es preveia que la temperatura seria un paràmetre principal degut a 

la seva influència en la viscositat, a més de ser un paràmetre principal en l’electrospinning tal i 

com s’ha explicat anteriorment. Les mostres s’han preparat manualment empenyent la xeringa 

amb una pipeta ja que la bomba d’injecció encara no s’havia incorporat al sistema calefactor a fi 

de controlar el cabal. Un cop la primera gota havia sortit de l’agulla era possible arribar a un 

cabal estacionari deixant la xeringa amb la pipeta a sobre, només amb el pes de la mateixa. S’han 

produït mostres cada 5 ºC entre 90 ºC i la temperatura just per sobre del punt de fusió, sent 

aquesta 55 ºC per la sèrie de pesos moleculars baixos i 65 ºC per a la sèrie de pesos moleculars 

alts. Per a totes les mostres el voltatge s’ha fixat a 20 kV i la distància agulla – col·lector a 30 

cm. 
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La morfologia de les mostres s’ha observat amb SEM. S’han guardat imatges a 50 x (vista 

general), 500 x (vista d’una zona) i 1000 x (detalls). Totes les imatges de SEM de les mostres per 

a l’efecte de la temperatura es troben al annexa F.1. L’electrospinning amb polímers fosos ha 

mostrat la presència de dos tipus de fibres: fibres seques i fibres foses amb les seves 

corresponents característiques morfològiques. Les fibres foses formen una xarxa de fibres, 

mesuren vàries micres, tenen diàmetre inconstant i porus i en alguns casos encara estan 

veritablement foses quan arriben al col·lector. En comparació, les fibres seques estan més 

localitzades, normalment mesuren menys d’una micra, tenen diàmetre constant, no presenten 

defectes i arriben seques al col·lector. Inclús s’han detectat algunes esferes per l’electrospraying. 

La Figura 5.13 és un exemple on s’hi reconeixen fibres foses i seques i algunes esferes. 

 

 

Figura 5.13 Imatge de SEM del copolímer PEO5000-b-PCL15000 a 65ºC on s’hi veuen fibres seques i foses i esferes 

 

S’ha observat que només els copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000 produeixen 

àrees no aïllades de fibres seques tot i que presentaven igualment fibres foses a totes les 

temperatures estudiades. El copolímer PEO2000-b-PCL4000 dóna electrospraying (especialment a 

temperatures altes) i electrospinning. La Figura 5.14 dóna una vista general de les morfologies 

de tots els copolímers a una mateixa temperatura. 
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Figura 5.14 Electrospinning a 65ºC. (a) PEO2000-b-PCL4000; (b) PEO2000-b-PCL6000; (c) PEO2000-b-PCL8000; (d) 

PEO5000-b-PCL10000; (e) PEO5000-b-PCL15000; (f) PEO5000-b-PCL20000

 

També s’ha investigat l’evolució d’un mateix copolímer en funció de la temperatura. En el cas 

del copolímer PEO2000-b-PCL4000, a mesura que es disminueix la temperatura, fet que implica un 

augment de la viscositat, s’observa la transició entre l’electrospraying (només fibres foses) i 

l’electrospinning (veure Figura 5.15 a, c, e). Per a la resta de copolímers que resulten 

majoritàriament en electrospinning, la quantitat i la mida de les fibres foses augmenta a 

temperatures més baixes (veure 5.15 b, d, f). 
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Figura 5.15 Mostres d’electrospinning a 65, 75 i 90ºC. (a) PEO2000-b-PCL4000 a 65ºC; (b) PEO5000-b-PCL15000 a 

65ºC; (c) PEO2000-b-PCL4000 a 75ºC; (d) PEO5000-b-PCL15000 a 75ºC; (e) PEO2000-b-PCL4000 a 90ºC; (f) PEO5000-b-

PCL15000 a 90ºC 

 

A partir dels resultats obtinguts, es poden relacionar la viscositat (en el rang estudiat: 60 – 90 ºC) 

i els resultats obtinguts de l’electrospinning. S’ha observat que com més elevada sigui la 

viscositat més quantitat de fibres foses respecte esferes s’obtenen. Només s’han reconegut zones 

representatives de fibres seques per als dos copolímers de pes molecular més elevat. Tot i que el 
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pes molecular del copolímer PEO5000-b-PCL10000 és molt més gran que el del PEO2000-b-PCL8000, 

la corba del reòmetre del primer copolímer ha sortit per sota de la del segon. Això també s’ha 

reflexat en les imatges de SEM on no s’aprecien diferencies substancials entre les morfologies 

dels dos copolímers. 

 

No s’ha pogut extreure cap tendència de les mostres en termes del diàmetre de les fibres seques. 

Segons la literatura, és habitual que l’electrospinning no resulti en distribucions superficials 

homogènies de fibres. Fins ara, això ha estat inherent a la tècnica, però en aquest cas encara 

menys pel fet de no poder controlar amb exactitud el cabal de polímer. No ha estat possible 

estudiar des d’un punt de vista estadístic les mostres més que en el diàmetre de les fibres seques. 

En bastants mostres s’ha hagut de rebuscar minuciosament per a identificar les àrees de fibres 

seques. Ha estat possible mesurar prous fibres per a fer-ne una estadística raonable entre 60 i 90 

ºC del copolímer PEO5000-b-PCL15000 (10 mesures per cada mostra). La dependència del diàmetre 

de les fibres seques respecte la temperatura es mostra a la Figura 5.16. 
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Figura 5.16 Dependència de la temperatura del diàmetre de les fibres seques del PEO5000-b-PCL15000 

 

En la mostra produïda a 90 ºC amb el copolímer PEO5000-b-PCL15000 s’ha identificat una àrea 

d’elevada concentració de fibres seques. Les fibres seques s’hi troben enrotllades. S’ha pogut 

localitzar aquesta zona perquè era una parcel·la d’un contrast més clar. Les fibres seques 

d’aquesta zona en particular tenen un diàmetre mig més gran (aproximadament d’1µm) que la 
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resta de fibres mesurades en les altres temperatures per aquest mateix copolímer. La Figura 5.17 

mostra la parcel·la de fibres i la disposició enrotllada de les mateixes. 

 

A la vista dels resultats obtinguts i considerant la hipòtesi de la influència de la temperatura, es 

conclou que la temperatura no és un paràmetre principal en l’electrospinning d’aquests polímers 

fosos en el rang 60 – 90 ºC, tot i havent identificat una àrea d’alta concentració de fibres seques a 

90 ºC. Tot i que en aquesta etapa encara no es tingués control sobre el cabal, es pot ja observar 

que només els copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000 resulten en zones no aïllades 

de fibres seques. Els quatre copolímers restants produeixen grans quantitats de fibres foses sense 

interès degut a unes viscositats massa baixes. 

 

Figura 5.17 Àrea d’alta concentració de fibres seques del copolímer PEO5000-b-PCL15000 a 90ºC 

 

En quant al diàmetre de les fibres seques, s’ha demostrat que la temperatura no hi té una 

influència significativa. Això és possiblement degut al fet que el feix recorre una gran distància 

abans d’arribar al col·lector durant la qual s’estira i es redueix el seu diàmetre. Aquesta gran 

distància recorreguda li donaria temps per a solidificar independentment de la seva temperatura 

inicial.  

 

L’àrea d’elevada concentració de fibres seques d’excel·lent qualitat obtinguda només en un cas 

és el resultat general desitjat. Els seus avantatges són notables: absència de fibres foses, 

deposició de fibres homogènia i fibres sense defectes.  
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La línia de treball s’ha continuat estudiant l’efecte del cabal i del voltatge només per als 

copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000. Aquests dos copolímers són els que han 

mostrat una més elevada proporció de fibres seques. La resta de copolímers no es consideren 

d’interès per a l’electrospinning dels copolímers fosos perquè produeixen àrees molt aïllades de 

fibres seques i grans quantitats de fibres foses o esferes d’electrospraying. 

 

5.5.3 Efecte del cabal en les fibres per electrospinning 

 

Després d’avaluar l’efecte de la temperatura, només s’ha estudiat l’efecte del cabal en les fibres 

per electrospinning per als copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000. S’ha procedit a 

l’electrospinning amb següents cabals: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 i 7.5 ml/h. Aquest 

valors han estat seleccionats per a cobrir un rang ampli de cabals en una escala logarítmica a fi 

d’exposar millor les diferències entre els ordres de magnitud. Degut a les limitacions de la 

bomba d’injecció no es pot treballar a cabals més grans. 

 

Les mostres s’han preparat tal i com es detalla a la part experimental i s’han observat al SEM. En 

la majoria d’elles hi ha un tros gran de polímer fos que s’ha identificat com la primera gota del 

feix al principi de l’electrospinning. Per a evitar aquesta primera gota de polímer fos s’ha 

començat a utilitzar en totes les mostres una coberta de sacrifici fins que el procés arriba a l’estat 

estacionari (con de Taylor estable i ben format). S’han repetit totes les mostres, inicialment 

tapant-les amb una coberta de paper d’alumini i retirant aquesta coberta al moment adequat per a 

recollir la mostra sobre el suport. S’ha emprat el mateix volum de polímer fos en cada mostra: 

0.05 ml. El voltatge s’ha fixat a 20 kV, la distància agulla – col·lector a 30 cm i la temperatura 

del bany tèrmic a 85 ºC. 

 

La Taula 5.5 conté les observacions fetes durant el procés de l’electrospinning vàlides per els dos 

copolímers. No s’ha apreciat visualment cap diferència significativa entre els dos copolímers. Els 

tres cabals que s’han confirmat posteriorment com els que produeixen una proporció més 

elevada de fibres seques (0.05, 0.1 i 0.2 ml/h) són els que presenten un con de Taylor més 

estable. Particularment en el cas del cabal 0.05 ml/h, el con és permanent i de forma constant, 
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implicant que la matèria que entra és igual a la matèria extreta pel feix. En cap cas s’ha observat 

més d’un con de Taylor. 

 

Taula 5.5 Observacions visuals durant l’electrospinning amb variació de cabals dels copolímers PEO5000-b-PCL15000 

i PEO5000-b-PCL20000

Cabal (ml/h) Observacions 

0.01 Con inconstant (cabal massa petit), les fibres es produeixen per 

acumulació de polímer fos en l’agulla 

0.02 Con de Taylor permanent però arrodonit en alguns moments, menys 

polímer d’entrada que de sortida (cabal adequat) 

0.05 Con de Taylor permanent i ben format, equilibri entre quantitat de 

polímer d’entrada i sortida (cabal adequat) 

0.1 Con de Taylor permanent però el feix s’enduu poc freqüentment 

polímer fos, més polímer d’entrada que de sortida (cabal adequat) 

0.2 Con de Taylor permanent però el feix s’endu freqüentment polímer 

fos, més polímer d’entrada que de sortida (cabal massa gran) 

0.5 Con inestable, majoritàriament con de Taylor però elongat (cabal 

massa gran) 

1 Con inestable, alternància de con de Taylor elongat i feix directe 

(cabal massa gran) 

2 Con inestable, alternància de con de Taylor elongat i feix directe 

(cabal massa gran) 

5 No hi ha con, feix directe (cabal massa gran) 

7.5 No hi ha con, feix directe (cabal massa gran) 

 

S’han guardat imatges de SEM a 50, 500 i 1000x (veure annexa F.2). S’han observat fibres 

seques i foses per als dos copolímers i addicionalment esferes per al copolímer PEO5000-b-

PCL15000. Per a calcular el percentatge de fibres seques, fibres foses i esferes i per a mesurar el 

diàmetre de les fibres foses s’han guardat 5 imatges amb els eixos dels quadrants a 300 x. Per a 
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les estadístiques només s’han tingut en compte les fibres que tallen els eixos. La Figura 5.18 és 

una imatge exemple de com s’han comptabilitzat els dos tipus de fibres i les esferes. 

 

 

Figura 5.18 Imatge de SEM a 300x amb la creu dels quadrants per les estadístiques de percentatge en fibres seques i 

foses i esferes i per a la mesura del diàmetre de les fibres foses 

 

S’ha estudiat la dependència entre el cabal i el contingut en fibres seques i foses i esferes. La 

Figura 5.19 mostra una visió general de la morfologia de les mostres a diferents cabals. La 

Figura correspon al copolímer PEO5000-b-PCL20000 de 0.02 ml/h fins 1 ml/h ja que és en aquests 

cabals on s’aprecien més diferències entre mostra i mostra. Per als cabals 2, 5 i 7.5 ml/h, les 

mostres presenten progressivament fibres foses de diàmetres més grans i més poroses i no s’hi 

poden trobar fibres seques. Aquest interval de cabals no és d’interès perquè no hi ha fibres 

seques. 

 

S’han obtingut les estadístiques de percentatge de fibres seques i foses i esferes a partir de les 

imatges a 300 x. S’ha confirmat que els millors cabals des del punt de producció de fibres seques 

(per sobre del 40%) són 0.02, 0.05 i 0.1 ml/h per al copolímer PEO5000-b-PCL15000 i 0.02, 0.05, 

0.1 i 0.2 ml/h per al copolímer PEO5000-b-PCL20000 (veure Figura 5.20). És precisament en 

aquests cabals on es produeixen esferes per al copolímer PEO5000-b-PCL15000 perquè el cabal és 

prou petit per a que el polímer fos no sigui estirat pel camp elèctric. També s’ha observat que a 

partir d’un determinat cabal ja no es produeixen fibres seques. Aquest valor de cabal és 2 ml/h 
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per PEO5000-b-PCL15000 i 1 ml/h per PEO5000-b-PCL20000. Probablement degut a una viscositat 

més elevada, el copolímer PEO5000-b-PCL20000 resulta en més casos de proporció elevada de 

fibres seques que el copolímer PEO5000-b-PCL15000. 

 

Figura 5.19 Dependència de la morfologia del copolímer PEO5000-b-PCL20000 amb el cabal (a) 0.02 ml/h; (b) 0.05 

ml/h; (c) 0.1 ml/h; (d) 0.2 ml/h; (e) 0.5 ml/h; (f) 1 ml/h 

 

El diàmetre de les fibres seques només s’ha mesurat en les mostres que presenten alta proporció 

de fibres seques (enumerats anteriorment). Els diàmetres de les fibres seques s’han mesurat 

manualment al SEM o sobre imatges d’alta magnificació (5000 x). La Figura 5.21 mostra la 

relació entre el diàmetre de les fibres seques i el cabal. En el cas del copolímer PEO5000-b-

PCL15000, si es tenen en compte les desviacions estàndard, no es pot senyalar cap tendència. Per 

al copolímer PEO5000-b-PCL20000, les fibres seques presenten un diàmetre més gran en els cabals 

més estables (0.5 i 0.1 ml/h) pel que fa al con de Taylor. 
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Figura 5.20 Dependència en el cabal de la quantitat de fibres seques i foses i esferes (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) 

PEO5000-b-PCL20000
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Figura 5.21 Dependència en el cabal del diàmetre de les fibres seques (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) PEO5000-b-PCL20000

 

També s’ha estudiat la dependència del diàmetre de les fibres foses en el cabal. Per a aquest 

propòsit, s’han mesurat 10 fibres foses a cadascuna de les imatges de 300 x, les mateixes 

utilitzades per als percentatges de fibres i esferes. La Figura 5.22 mostra els resultats obtinguts. 

Les estadístiques reflexen el que ja es podia observar visualment en les mostres. Per als cabals 

més grans les fibres foses són molt més grans i no es troben fibres seques (no es forma un con 

sinó un feix). De fet, independentment del copolímer, el diàmetre de les fibres foses augmenta 

molt ràpidament (és pràcticament una corba exponencial per PEO5000-b-PCL20000). El diàmetre de 

les esferes, mesurat per al copolímer PEO5000-b-PCL15000, no té una tendència clara. 
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Figura 5.22 Dependència del diàmetre de les fibres foses amb el cabal (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) PEO5000-b-

PCL20000 

 

S’ha identificat una àrea d’elevada concentració de fibres seques molt gran en la mostra de 

PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 ml/h. Aquest cabal s’ha descrit com l’equilibri entre la quantitat de 

polímer fos entrant al con de Taylor i el sortint degut a l’electrospinning. La Figura 5.23 mostra 

una vista general i una zona més detallada de la part d’elevada concentració de fibres seques. 

Aquest tipus d’àrees de fibres seques continues i de diàmetre constant serien el resultat de 

l’electrospinning desitjat per a aplicacions futures. 

 

Figura 5.23 Àrea d’elevada concentració de fibres seques en la mostra PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 ml/h 

 

Després d’avaluar els resultats i les estadístiques calculades amb les mostres dels diferents cabals 

s’ha decidit estudiar el paràmetre voltatge només en els casos de major proporció de fibres 

seques (0.05, 0.1 i 0.2 ml/h). Tot i que per al copolímer PEO5000-b-PCL15000 el cabal 0.02 ml/h 
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dóna un percentatge elevat de fibres seques, s’ha descartat aquest cabal perquè el con no és 

constant. S’ha preferit escollir els cabals més estables no només en termes de producció de fibres 

seques sinó també en quant al procés d’electrospinning en si.  

 

5.5.4 Efecte del voltatge en les fibres per electrospinning 

 

El paràmetre voltatge només s’ha investigat per als copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-

PCL20000 a 15, 25 i 30 kV ja que 20 kV ha estat el voltatge fixat en totes les mostres per a 

estudiar la temperatura i el cabal. No es pot treballar a voltatges majors a 30 kV (és el límit del 

generador d’alta tensió) i menors a 15 kV (voltatge insuficient per a carregar la gota i procedir a 

l’electrospinning). La quantitat de polímer per a cada mostra ha sigut de 0.05 ml, la distància 

agulla – col·lector de 30 cm i la temperatura del bany tèrmic s’ha fixat a 85 ºC. En totes les 

mostres s’ha utilitzat la coberta de paper d’alumini per a evitar la primera gota i així recollir les 

fibres a l’estat estacionari. 

 

Les taules 5.6 i 5.7 resumeixen les observacions durant l’electrospinning per a cada copolímer. 

Cal apuntar que no s’ha observat cap con de Taylor estable a cap voltatge (excepte a 20 kV, 

estudiat anteriorment) per als dos copolímers. Com a observació general cal destacar igualment 

que a 15 kV no s’ha produït suficient concentració de càrrega per a l’electrospinning constant 

per al copolímer PEO5000-b-PCL15000 i no té lloc el procés per al copolímer PEO5000-b-PCL20000. 

Addicionalment, cal subratllar que el voltatge al qual es s’han produït les mostres més uniformes 

és 25 kV. A 30 kV sovint es formen estructures tridimensionals al voltant del suport i el procés 

és molt ràpid. Les mostres on es formaven aquestes estructures laterals en el suport s’han repetit. 

 

S’han guardat imatges amb SEM a 50, 500 and 1000x (a annexa F.3). Les imatges mostren la 

presència de fibres seques i foses i esferes per al copolímer PEO5000-b-PCL15000. Per a calcular el 

percentatge de fibres seques i foses i esferes i per a mesurar el diàmetre de les fibres foses s’han 

pres a l’atzar cinc fotos a 300 x (mateix procediment que en les mostres d’estudi de cabal). A les 

estadístiques només s’han tingut en comptes les fibres que tallen els eixos dels quadrants.  
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Taula 5.6 Observacions en les mostres d’estudi del voltatge del copolímer PEO5000-b-PCL15000  

Cabal 

[ml/h] 

Voltatge 

[kV] 

Observacions 

15 Pràcticament no es forma con de Taylor i si n’hi ha és lateral 

25 Con de Taylor inestable, si n’hi ha el polímer fos és estirat 

ràpidament però la punta és permanent (en el con o a un costat de 

l’agulla) 

0.05 

30 Cicle alternat entre con molt elongat i punta a un costat de l’agulla  

15 Con de Taylor inestable, si n’hi ha el polímer fos és estirat 

ràpidament però la punta és permanent (en el con o a un costat de 

l’agulla) 

25 Con de Taylor inestable, si n’hi ha és estirat ràpidament però la 

punta simple o doble és permanent (en el con o a un costat de 

l’agulla), formació d’estructures 3D 

0.1 

30 Con de Taylor inestable, si n’hi ha el polímer fos és estirat 

ràpidament però la punta és permanent (en el con, a un costat de 

l’agulla o simultàniament) 

15 Obtenció dificultosa de la mostra, el col·lector no és detectat 

sempre i es pot seguir el recorregut de les fibres foses quan es 

dipositen sobre el suport 

25 Con de Taylor inestable, si n’hi ha és estirat ràpidament però la 

punta simple o doble és permanent (en el con o a un costat de 

l’agulla) 

0.2 

30 Con de Taylor inestable, si es forma el polímer fos és estirat 

ràpidament, procés molt accelerat que forma estructures 3D 
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Taula 5.7 Observacions en les mostres d’estudi del voltatge del copolímer PEO5000-b-PCL20000  

Cabal 

[ml/h] 

Voltatge 

[kV] 

Observacions 

15 El polímer fos cau de l’agulla 

25 Con de Taylor inestable, si n’hi ha és estirat ràpidament, hi ha 

vàries puntes del con permanentment 

0.05 

30 Con ben format però és estirat ràpidament 

15 El polímer fos cau de l’agulla 

25 Con ben format però és estirat ràpidament 

0.1 

30 Con de Taylor inestable, si n’hi ha és estirat ràpidament, procés 

molt ràpid que forma estructures 3D 

15 El polímer fos cau de l’agulla 

25 Con ben format però és estirat ràpidament 

0.2 

30 Con de Taylor inestable, si n’hi ha és estirat ràpidament, procés 

molt ràpid que forma estructures 3D 

 

S’ha estudiat la dependència del contingut en fibres seques, foses i esferes en el voltatge. La 

Figura 5.24 és una vista general de la morfologia de les mostres a diferents voltatges. La Figura 

mostra les imatges de SEM del copolímer PEO5000-b-PCL15000 a 0.01 ml/h variant el voltatge de 

15 a 30 kV. Generalment els voltatges que presenten una proporció de fibres seques més 

elevades són 20 i 25 kV.  

 

Les estadístiques en fibres seques, foses i esferes s’han realitzat a partir d’imatges de SEM a 300 

x contant només les fibres de cada tipus i les esferes que tallen els eixos dels quadrants. La 

Figura 5.25 mostra la dependència dels copolímers respecte el voltatge. El voltatge on hi ha una 

major proporció de fibres seques en totes els casos és 25 kV. Per al copolímer PEO5000-b-

PCL20000 el voltatge no té una influencia significativa perquè la variació del voltatge entre 20 i 30 

kV no millora notablement la quantitat de fibres seques (que en qualsevol cas està entre 70 i 90 

%). El copolímer PEO5000-b-PCL15000 mostra una major dependència en el voltatge. El 
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percentatge de fibres seques és normalment major a 25 i 30 kV però puntualment la mostra a 

0.05 ml/h i 20 kV presenta una proporció més elevada de fibres seques. 

 

Figura 5.24 Dependència de la morfologia del copolímer PEO5000-b-PCL15000 en el voltatge a 0.1 ml/h (a) 15 kV (b) 

20 kV; (c) 25 kV; (d) 30 kV 

 

El diàmetre de les fibres seques només s’ha mesurat per a les mostres amb percentatges més 

elevats. Per tant, les mostres mesurades han estat totes les produïdes amb el copolímer PEO5000-

b-PCL20000 i PEO5000-b-PCL15000, excepte les corresponents a 15 kV perquè els percentatges de 

fibres seques són molt baixos (per sota del 40%). La Figura 5.26 mostra la variació del diàmetre 

de les fibres seques per als cabals seleccionats (0.05, 0.1 i 0.2 ml/h). No es pot extreure cap 

tendència per al copolímer PEO5000-b-PCL20000. El copolímer PEO5000-b-PCL15000 té una 

tendència creixent però no massa marcada. El diàmetre de les fibres foses no s’ha mesurat perquè 

els cabals de treball per a l’estudi de l’efecte del voltatge són cabals on el diàmetre d’aquestes ja 

està minimitzat. 
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Figura 5.25 Dependència de les proporcions de fibres seques i foses i esferes amb el voltatge (a) PEO5000-b-PCL15000 

(b) PEO5000-b-PCL20000
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Figura 5.26 Dependència del diàmetre de les fibres seques en el voltatge. (a) PEO5000-b-PCL15000 (b) PEO5000-b-

PCL20000 

 

S’ha trobat una àrea d’elevada concentració de fibres seques en una mostra del copolímer 

PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 ml/h i 25 kV (veure Figura 5.27). Aquest mateix copolímer ja havia 

produït una àrea d’elevada concentració de fibres seques a 20 kV en la mostra d’estudi del cabal. 

Per tant, és important recalcar que aquests dos conjunts de condicions serien els més optimitzats 

per al copolímer PEO5000-b-PCL20000. Això queda confirmat pel fet que visualment són els 

voltatges on el con de Taylor és més estable.  

 

S’ha conclòs que el voltatge és un paràmetre principal per al copolímer PEO5000-b-PCL15000 en el 

rang de voltatge estudiat, contràriament al copolímer PEO5000-b-PCL20000. El voltatge que 
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produeix més fibres seques a qualsevol cabal i per als dos copolímers és 25 kV. El diàmetre de 

les fibres seques no mostra una dependència clara amb el voltatge. 

 

Figura 5.27 Àrea d’elevada concentració de fibres seques de PEO5000-b-PCL20000 a 0.1 ml/h i 25 kV 
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Pressupost del projecte 

 
Es suposa que una empresa vol portar a terme un projecte d’aquestes característiques contractant 

un centre de recerca. L’equip de treball dedicat al projecte compta amb la participació d’un 

enginyer superior, un director de projecte (supervisa el treball de l’enginyer) i un tècnic de 

microscopia especialitzat en MFA i SEM i que col·labora amb les tasques de l’enginyer. 

 

El següent pressupost és orientatiu del que podria costar realitzar un projecte d’aquest tipus. El 

total (incloent-hi IVA i imprevistos) és de 598664,4 eur. Els polímers de PEO-b-PCL són cars 

perquè s’han sintetitzat en laboratori. Per tant, s’ha de contabilitzar indirectament la síntesi 

(equivalent a un projecte de 6 setmanes al laboratori). 

 

El cost del material de laboratori s’ha obtingut com la suma del cost de l’equip, un cost horari 

per a cobrir l’amortització en 5 anys i un cost anual de manteniment. El cost per hora de cada 

aparell utilitzat es calcula suposant una amortització del cost de l’aparell en 5 anys i un 10% 

anual de l’equip en manteniment. Els costos generals s’assumeixen com el 10 % del subcost total 

i inclouen els costos de la llum, l’aigua, el lloguer, el telèfon, internet, els equips informàtics 

generals, el servei de neteja, la vigilància, etc. 

 

 

Activitat (Recursos Humans) 
Quantitat 
[h] 

Cost unitari 
[eur/h] 

Cost total 
[eur] 

Recerca i estudi bibliogràfic 150 39 5850
Realització experimental 900 39 35100
Estudi i tractament de dades 40 39 1560
Redacció de la memòria 160 39 6240
Direcció i assesorament 50 60 3000
Personal tècnic microscopia 150 27 4050
Subtotal recursos humans   48750
    

Material de laboratori Quantitat Cost unitari [eur] 
Cost total 
[eur] 

Bomba d'injecció Fresenius Vial 1 220 220
Bomba d'injecció Harvard 11 1 340 340
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Membrana diàlisi benzoilades 1 123 123 
Membrana diàlisi cel·lulosa 
regenerada 1 87 87 
Membrana diàlisi aplicacions 
sensitives 1 153 153 
Agitador magnètic/calefactor 1 205 205 
Banda calefactora 1 165 165 
Bany tèrmic 1 480 480 
Material general de laboratori   200 
Subtotal material de laboratori   1973 
    

Reactius Quantitat Cost [eur] 
Cost total 
[eur] 

Tetrahidrofurà 2l 66 66 
Etanol (per anàlisi) 1l 42 42 
Bicarbonat de sodi 20g 33 33 
Na2 EDTA (puresa biològica) 30g 60 60 
PEO2k-b-PCL4k 10g 2900 2900 
PEO2k-b-PCL6k 10g 2900 2900 
PEO2k-b-PCL8k 10g 2900 2900 
PEO5k-b-PCL10k 10g 2900 2900 
PEO5k-b-PCL15k 10g 2900 2900 
PEO5k-b-PCL20k 10g 2900 2900 
Subtotal reactius   17601 
    
    

Aparells  
Quantitat 
[h] 

Cost unitari 
[eur/h] 

Cost total 
[eur] 

Microscopia de força atòmica 35 300 10500 
Mesurador de partícules 10 200 2000 
Microscopi òptic  20 100 2000 
Aparell electrospinning 420 100 42000 
Reòmetre de tensió dinàmica 12 200 2400 
Microscopia electrònica de rastreig 145 300 43500 
GPC 6 250 15000 
RMN 6 300 18000 
DSC 12 200 2400 
Subtotal aparells   137800 
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Material d'oficina   
Cost total 
[eur] 

Oficina   150
Informàtic   150
Subtotal material oficina   300
    
Costos generals (overheads)   20642,4
    
Subtotal recursos humans   48750
Subtotal material de laboratori   1973
Subtotal reactius   17601
Subtotal aparells   137800
Subtotal material oficina   300
Costos generals   20642,4
Subtotal general   227066,4
    
Imprevistos (15%)   30978,6 
    
Beneficis (15%)   30978,6 
    
Total sense impostos   516090
    
IVA (16%)   82574,4 
    

TOTAL   598664,4
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Tractament dels residus de laboratori 
 

La gestió ambientalment neta dels residus que es produeixen és clau per a la protecció del medi 

ambient, la gestió dels recursos naturals i el desenvolupament sostenible. De la mateixa manera, 

cal tenir en compte els residus que es generen en els laboratoris, de forma que cada tipus de 

residu sigui tractat adequadament i, si s’escau, es procedeixi al seu reciclatge, emmagatzament, 

etc. 

 

Durant aquest projecte no s’han emprat substàncies perilloses ni tòxiques i per tant no ha fet falta 

dipositar-les en contenedors especials. Totes les dissolucions on s’ha utilitzat THF s’han abocat 

al contenedor de residus dissolvents orgànics. La universitat RWTH-Aachen té un servei de 

recollida de residus i s’encarrega de gestionar el seu tractament per un altra empresa. 

 

Tot el material de laboratori dejectable s’ha llençat als contenidors senyalitzats a tal efecte, sense 

separar vidre de plàstic. Les membranes utilitzades per a les diàlisis s’han deixat en aquests 

containers també. Les agulles per a destruir, s’han guardat en un pot destinat al material 

punxegut i tallant, igualment identificat correctament. 

 

Els recobriments en paper d’alumini i la cinta conductora enganxats sobre els suports per a SEM, 

emprats en les mostres per electrospinning, s’ha mesclat amb les deixalles normals, sense cap 

tractament posterior. Les mostres velles per a l’estudi dels diferents paràmetres s’han arrencat 

dels suports de SEM i s’han llençat igualment amb les deixalles normals. 
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Conclusions 
 

Les morfologies observades en les dissolucions d’agregats obtingudes per addició de dissolvent 

selectiu no han estat micel·les sinó cristalls cilíndrics i plans. No ha estat possible determinar per 

MFA l’estabilitat d’aquests agregats perquè cristal·litzen mentre s’observen. No s’ha pogut 

confirmar si els cristalls són de PEO, PCL o del copolímer de PEO-b-PCL. La MFA no és la 

tècnica apropiada, per a evitar la cristal·lització in situ cal recórrer a tècniques com cryo-TEM.  

 

Les dissolucions obtingues addicionant mescles de THF i aigua com a dissolvent selectiu no han 

resultat en agregats petits. Les dissolucions es tornen opaques després de l’addició d’entre 1 i 2 

ml de la dissolució selectiva. S’ha conclòs que és necessari evitar gradients pronunciats de 

concentració per a impedir la formació ràpida d’agregats grans.  

 

La fracció volúmica i el pes molecular influeixen en la forma i quantitat dels agregats obtinguts 

per diàlisi. L’opacitat de les dissolucions és proporcional al pes molecular. Les dissolucions 

s’han caracteritzat al mesurador de partícules i s’han observat al microscopi òptic. La mida i 

forma dels agregats, cilíndrica o esfèrica segons fracció volúmica, s’ha confirmat amb 

microscopia òptica. En les dissolucions d’alta fracció volúmica predominen les esferes i en les de 

baixa els cilindres. Els agregats són inestables en un equilibri ràpid, especialment als extrems 

dels cilindres. 

 

S’ha procedit a l’electrospinning de totes les dissolucions d’agregats. A 15 kV el procés té lloc i 

a la resta de voltatges (20 – 30 kV) ha resultat en electrospraying. No s’han aconseguit fibres 

perquè les dissolucions tenen una viscositat i concentració massa baixes (1 % en pes). 

 

Es conclou que la temperatura no és un paràmetre principal en l’electrospinning de copolímers 

de PEO-b-PCL fosos. Només els copolímers PEO5000-b-PCL15000 i PEO5000-b-PCL20000 resulten 

en àrees no aïllades de fibres seques. La resta donen una gran quantitat de fibres foses i 

electrospraying (el de pes molecular més baix) degut a una viscositat massa baixa. S’ha avaluat 
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que la temperatura no és una variable principal per al diàmetre de les fibres seques, atribuible a la 

llarga distància que recorre el feix abans de dipositar-se, durant la qual s’estira i es solidifica. 

Els cabals on el procés s’ha detectat més estable i el con de Taylor millor format són 0.05, 0.1 i 

0.2 ml/h. Particularment a 0.05 ml/h, el con és permanent i de forma constant, implicant que la 

matèria que entra és igual a la matèria extreta pel feix. Amb SEM s’ha confirmat que els millors 

cabals des del punt de producció de fibres seques són 0.02, 0.05 i 0.1 ml/h per al PEO5000-b-

PCL15000 i 0.02, 0.05, 0.1 i 0.2 ml/h per al PEO5000-b-PCL20000. És precisament en aquests cabals 

on es produeixen esferes per al PEO5000-b-PCL15000 perquè el cabal és prou petit per a que el 

polímer fos no sigui estirat pel camp elèctric. A partir d’un determinar cabal ja no es produeixen 

fibres seques, sent aquest valor 2 ml/h per PEO5000-b-PCL15000 i 1 ml/h per PEO5000-b-PCL20000. 

Probablement degut a una viscositat més elevada, el PEO5000-b-PCL20000 resulta en més casos de 

proporció elevada de fibres seques que el PEO5000-b-PCL15000. 

 

En quant al diàmetre de les fibres seques, per PEO5000-b-PCL15000 no es pot senyalar cap 

tendència. Per al PEO5000-b-PCL20000, les fibres tenen diàmetres més grans en els cabals més 

estables (0.5 i 0.1 ml/h) pel que fa al con de Taylor. Les fibres foses són molt més grans i 

independentment del copolímer, el diàmetre de les fibres foses augmenta molt ràpidament. El 

diàmetre de les esferes, mesurat per al PEO5000-b-PCL15000 no té una tendència clara. 

 

El voltatge és un paràmetre principal per al PEO5000-b-PCL15000 en el rang de voltatges investigat 

(15 -30 kV). Per al PEO5000-b-PCL20000 no s’ha pogut observar una tendència clara. El voltatge 

en el qual es produeixen més fibres seques a qualsevol cabal per als dos copolímers és 25 kV. El 

diàmetre de les fibres seques no mostra cap dependència amb el voltatge. 

 

S’han identificat àrees d’elevada concentració de fibres seques de qualitat excel·lent en 

condicions específiques (no presenten defectes, són continues i de diàmetre constant sobre 1 

µm). Fora bo seguir optimitzant el procés de l’electrospinning (amb paràmetres com la tensió 

superficial, la conductivitat, la distància agulla – col·lector, etc.) a fi de produir-ne grans àrees. 

Seria interessant mesclar un monòmer d’alt pes molecular (sigui PEO o PCL) amb el copolímer 

de blocs per augmentar la viscositat o funcionalitzar el bloc PEO amb seqüències de pèptids per 

a afavorir l’adhesió de les cèl·lules en futurs biomaterials. 
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