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Resum
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar estructures macroporoses tridimensionals de fosfat
de calci a fi i efecte que aquestes actuïn de suports temporals per dur-hi a terme cultiu cel·lular
in vitro de cèl·lules òssies o per guiar el creixement ossi in vivo. El desenvolupament se centra
bàsicament en l’obtenció de bastides poroses que, alhora, tinguin bona resistència mecànica.
La porositat constitueix un factor cabdal per a que les bastides acompleixin la seva funció ja que
és aquesta qui facilita la penetració de les cèl·lules en tot el volum del material que actua com a
substrat i, conseqüentment, no tan sols accelera el procés de colonització sinó que també
accelera el de reabsorció del mateix substrat. La porositat però, s’imposa com una limitació per
a l’obtenció d’estructures amb una resistència mecànica adequada. És per això que és
necessari trobar un compromís entre ambdós factors.
Les bastides es formen a partir d’un ciment constituït per una fase sòlida feta de fosfat tricàlcic i
una fase líquida que conté diferents concentracions de surfactant. La introducció de la porositat
es du a terme escumant la fase líquida prèviament a la mescla amb la fase sòlida. Prèvia
optimització del procés d’obtenció de les bastides i selecció de la bastida que presenta un millor
compromís entre porositat i resistència mecànica es duen a terme, per tal d’intentar millorar la
resistència mecànica, diversos tractaments de sinterització.
Es van dur a terme tres tractaments de sinterització: dos tractaments es van realitzar seguint les
mateixes rampes i temps d’escalfament però variant la temperatura màxima assolida (900 i
1100ºC) mentre que en el darrer es va variar el temps de sinterització assolint una temperatura
màxima de 1100 ºC. L’increment de la resistència mecànica de bastides poroses es va assolir
mitjançant el tercer tractament.
Finalment s’estudia la influència de la distribució de la mida de partícula de la fase sòlida que
constitueix el ciment en les propietats anteriorment esmentades.
Les tècniques usades per a la caracterització de les bastides van ser: difracció de raigs X,
resistència a la compressió, porosimetria de mercuri, immersió en mercuri, picnometria d’heli,
microscòpia òptica, microscòpia electrònica de rastreig (SEM) i adsorció de nitrogen (BET).
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1. GLOSSARI
α-TCP

Fosfat tricàlcic α. Fase al·lotròpica α del fosfat tricàlcic
(Ca3(PO4)2)

β-TCP

Fosfat tricàlcic β. Fase al·lotròpica β del fosfat tricàlcic
(Ca3(PO4)2)

Bioactiu

Que té la capacitat de generar una acció i reacció controlades en
l’entorn fisiològic en què es troba. Inicialment aquest terme es
s’usava per definir la capacitat d’un material a crear un enllaç
amb l’os [1].

Biocompatibilitat

Acceptabilitat biològica. Capacitat d’un material d’acomplir la
seva funció donant lloc a una resposta adequada de l’organisme
receptor en una situació específica [1].

CaP

Fosfat de calci

CDHA

Hidroxiapatita deficient en calci. Té per fórmula molecular
Ca8.3

0.7

(PO4)4,3(CO3)x(HPO4)y(2OHyCO3)0,15

1,7

(x+y=1,7). La

hidroxiapatita deficient en calci que s’obté a partir de la dissolució
i precipitació del fosfat tricàlcic en dissolució aquosa té per
fórmula molecular Ca9(PO4)5(HPO4)OH [1].
CMC

Enginyeria del teixit ossi

Concentració micel·lar crítica. Concentració per la qual el
nombre de molècules de surfactant és suficient per a formar una
capa unimolecular i a partir de la qual s’inicia la formació de
micel·les [2].
Branca de l’enginyeria basada en l’ús de biomaterials bioactius i
bioabsorbibles capaços d’estimular la resposta cel·lular i
molecular de manera controlada per a que actuïn com a suports
temporals per a la reparació de defectes ossis [3].

Escuma

Sistema dispers en què la fase contínua està formada per un
líquid o un sòlid mentre que la fase dispersa està constituïda per
un gas [4].
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Escumabilitat

capacitat d’una dissolució aquosa de surfactant de formar
escuma. Com més volum d’escuma s’obtingui a partir d’un mateix
volum de líquid major escumabilitat presenta la dissolució.

Estabilitat d’una escuma

temps necessari per a que obtenir la meitat del volum del líquid
emprat per a formar una certa quantitat d’escuma.

HA

Hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2).

Macroporositat

Porositat associada a mides de interconnexions superiors als
10μm aproximadament.

Microporositat

Porositat associada a mides de interconnexions entre porus fins
als 10μm aproximadament.

Micel·la

Estructures formades per molècules de surfactant disposades de
manera que totes les parts hidrofòbiques s’orienten envers elles
mateixes [2].

Osteoconductiu

Material que té la capacitat de conduir o guiar el creixement ossi
[5].

Porositat

Percentatge de volum buit d’un material, que no està ocupat per
fracció sòlida.

Porositat oberta

Porositat formada per espais buits connectats entre ells.

Presa del ciment

Transformació inicial d’una pasta formada per una fase sòlida en
pols i una fase líquida que implica la pèrdua de la plasticitat de
manera que, si es modela novament o es mescla amb més aigua
la plasticitat no es recupera o es recupera tan sols parcialment
[6].

Reabsorbible

Propietat d’un material a degradar-se químicament absorbint-se
de forma controlada essent reemplaçat pel teixit de l’hoste [6].

Regeneració

Substitució progressiva d’un biomaterial per teixit nou [6].

Relació L/P

Quocient entre el volum de dissolució aquosa i la massa de fase
sòlida en pols emprats per a fabricar un ciment de fosfat de calci.
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Surfactant

Pág. 11

Substància que redueix la tensió superficial d’un sistema a
l’adsorbir-se en la superfície del mateix [2].
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2. INTRODUCCIÓ
El present projecte s’emmarca dins del camp de l’enginyeria de teixits. L’objectiu rau en el
desenvolupament d’escumes sòlides de fosfats de calci per a que aquestes puguin constituir un
suport o bastida per a realitzar cultiu cel·lular de cèl·lules òssies in vitro o guiar el creixement
ossi in vivo.
Les escumes sòlides estan constituïdes per ciment de fosfats de calci i s’obtenen posant en
contacte una fase sòlida formada per pols de fosfats de calci i una fase líquida en forma
d’escuma. L’objectiu d’escumar la fase líquida abans de mesclar-la amb la sòlida i que es
produeixi la reacció de presa és l’obtenció d’estructures poroses. La reacció de presa es deu a
la dissolució dels fosfats de calci i posterior precipitació en forma de cristalls d’hidroxiapatita
deficient en calci (CDHA), sent aquest el component de la fase mineral de l’os. La CDHA és
reabsorbible i bioactiva i, per tant, promou la regeneració cel·lular del teixit ossi a la vegada que
aquesta és reabsorbida per l’organisme.
Els primers ciments de fosfat de calci van ser desenvolupats per Brown i Chow a principis dels
anys vuitanta en la recerca d’un material per sanar càries. Actualment els ciments de fosfat de
calci tenen aplicacions quirúrgiques però el seu ús en forma d’estructures poroses es troba
encara en vies d’investigació ja sigui com a material implantable o bé com a suport per a dur-hi
a terme cultiu cel·lular. L’objectiu de crear estructures poroses és que el procés de regeneració
de l’os i de reabsorció del ciment es donin en tot el volum de l’estructura, no tan sols en la
superfície de la mateixa. L’acceleració d’ambdós processos condueix a una curació més ràpida i
efectiva.
En la realització de les escumes sòlides de fosfats de calci s’han estudiat diverses
composicions. S’ha variat tant la concentració de surfactant de la fase líquida que permet que
aquesta es pugui escumar com la relació entre el volum de fase líquida i la quantitat de fase
sòlida en pols (relació L/P). Donat que la introducció de porositat implica una disminució de les
propietats mecàniques s’han dut a terme tractaments tèrmics de sinterització amb l’objectiu de
millorar-les.
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3. FONAMENTS TEÒRICS
3.1. L’ENGINYERIA DE TEIXITS
3.1.1. Introducció
L’enginyeria de teixits és una disciplina biomèdica que engloba vàries àrees com la medicina, la
biologia, la química, la informàtica o la ciència de materials i que, mitjançant la combinació dels
coneixements aportats per cada una d’elles, pretén reparar o regenerar teixits.
L’enginyeria de teixits se centra en la reparació o substitució de teixits mitjançant l’ús de
biomaterials, les característiques dels quals han anat evolucionant des dels seus inicis en els
anys 60 fins l’actualitat.
En els anys 60 i 70 es va donar la primera generació de biomaterials. Durant aquest període
l’objectiu era desenvolupar materials amb característiques físiques el més semblants possibles
a la dels teixits a reparar però que interaccionessin el mínim amb el cos. És a dir, es pretenia
reemplaçar teixits mitjançant l’ús de materials inerts que generessin la mínima resposta possible
per part de l’organisme. Durant una segona generació situada en els anys 80 va néixer el
concepte de bioactivitat. L’objectiu era crear materials que, anàlogament als de la primera
generació, presentessin característiques físiques iguals a les del teixit a reparar però que
induïssin una resposta per part del teixit viu tal que promogués la regeneració d’aquest. Ja
durant aquest període es van començar a desenvolupar materials que, a més de presentar les
característiques anteriorment mencionades, fossin reabsorbibles. Actualment ens trobem en la
tercera generació de biomaterials que combina la recerca de materials bioactius i alhora
biodegradables [1, 3].
Per tal de desenvolupar materials amb les característiques esmentades, és a dir, que tinguin
capacitat per a estimular respostes biològiques per part del teixit a reparar així com que
presentin característiques físiques tals que actuïn de suports temporals, cal adquirir
coneixements sobre la pròpia capacitat regenerativa dels teixits. D’aquesta manera es pot
aconseguir la reparació o substitució d’aquests mitjançant la reproducció dels mecanismes que
intervenen en la renovació de les cèl·lules de l’organisme. Per dur-ho a terme es basa en l’ús de
tres elements ja sigui de forma conjunta o separada:
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- Cèl·lules cultivades i/o modificades genèticament al laboratori.
- Molècules que actuen com senyals químics sobre aquestes cèl·lules per tal que
aquestes es reprodueixin o diferenciïn.
- Substrats 3D que imiten l’estructura d’un òrgan o teixit amb l’objectiu de reemplaçar
part d’un òrgan malmès que ha deixat de desenvolupar la seva funció, o com a vehicle per a
transportar cèl·lules i molècules en el seu interior [7].

3.1.2. L’enginyeria del teixit ossi
L’objectiu de l’enginyeria del teixit ossi se centra en la regeneració de teixit ossi mitjançant la
implantació de materials bioactius, biocompatibles i biodegradables. A més, cal que els
productes de la degradació d’aquests materials no siguin tòxics i alhora siguin fàcilment
degradables per part de l’organisme.
Actualment, dins del camp de l’enginyeria del teixit ossi s’estan desenvolupant dues
estratègies de forma paral·lela. L’una consisteix en desenvolupar suports a partir de
materials sintètics que s’implanten de manera que la regeneració del teixit es doni
completament in vivo. Darrerament però, s’estan desenvolupant suports encaminats a dur-hi
a terme cultiu cel·lular in vitro, donant lloc així a una nova estratègia terapèutica consistent
en la implantació de teixit obtingut in vitro a partir de cèl·lules provinents del propi pacient.
En qualsevol de les dues estratègies el substitut ideal del teixit ossi no és un material que
interactuï el menys possible amb els teixits que l’envolten, sinó aquell que sigui capaç de
formar un enllaç sòlid amb aquests permetent i promovent el creixement de noves cèl·lules i
la regeneració del teixit [8].
Tal i com es pot observar en la següent figura (Fig.3.1), el procés per a dur a terme la
regeneració de teixit ossi mitjançant la implantació d’un suport colonitzat per cèl·lules del propi
pacient consta de vàries etapes. Inicialment s’extreuen cèl·lules del pacient i s’introdueixen dins
de la bastida (scaffold) alhora que s’hi introdueixen els anomenats factors de creixement,
molècules específiques de cada teixit que activen la divisió òssia. Seguidament es du a terme la
proliferació i la diferenciació cel·lular dins d’un bioreactor que reprodueix les condicions
necessàries per dur-ho a terme. Finalment es col·loca l’implant dins de l’òrgan o teixit malmès
que, amb el pas del temps, es regenerarà.
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Col·locació de
Regeneració de l’òrgan
l’implant dins
l’òrgan o teixit malmès

Cèl·lules

Suport tridimensional

Introducció
dels components

Factors de creixement específic
Fig.3.1. Esquema del procés de regeneració de teixit ossi mitjançant l’ús de suports on es realitza cultiu cel·lular in vitro [7].

3.1.2.1. Suports per a la regeneració de teixit ossi
Tant els suports encaminats a ésser implantats per a albergar-hi cèl·lules directament in vivo
com aquells que es desenvolupen per a dur-hi a terme cultiu cel·lular in vitro per a,
posteriorment, implantar-los, han d’estar constituïts per material/s biocompatibles,
bioabsorbibles i bioactius. Per tal que aquests desenvolupin la seva funció correctament cal
que:
-

actuïn com a matriu per a l’adhesió cel·lular facilitant alhora la regulació de
determinats comportaments cel·lulars, ja siguin in vivo o per part de cèl·lules
cultivades in vitro.

-

presentin unes propietats mecàniques tals que donin suport estructural al defecte
mantenint-ne la forma per tal que no es vegin malmesos els teixits circumdants

-

actuïn com a vehicle d’alliberament de cèl·lules, factors de creixement o gens

-

presentin una estructura porosa amb una mida de porus tal que permeti el
creixement cel·lular així com la possibilitat que les cèl·lules obtinguin els nutrients
necessaris per al seu desenvolupament dins del mateix suport [9].

Dues característiques fonamentals que cal que presentin els suports per a la
regeneració de teixit ossi a fi i efecte que duguin a terme correctament la seva funció són la
resistència mecànica i la porositat. Tant és així que, un dels reptes de l’enginyeria de teixits,
rau en el desenvolupament de bastides amb suficient porositat i resistència mecànica per a

Pág. 18

Memoria

que es doni l’adhesió, migració, creixement i proliferació cel·lular amb la conseqüent bona
integració amb els teixits circumdants [10].
S’ha demostrat que tant la mida com la morfologia dels porus són paràmetres crítics del
creixement ossi al permetre tant l’osteoconducció com la transferència dels nutrients dins de
la pròpia bastida. Segons la bibliografia consultada el diàmetre de porus òptim varia, ja que
aquest també depèn de la mida de l’os que es pretengui substituir. La majoria d’autors però,
coincideixen en determinar un diàmetre mínim de 100μm mentre que el màxim varia dels
400μm [10] als 1000μm [11].
Cal tenir en compte però que no només el diàmetre del porus representa un factor
determinant per a que es pugui dur a terme el creixement cel·lular. La mida de les
interconnexions entre els porus és cabdal per a que les cèl·lules puguin penetrar en la
bastida o suport i formar teixit en tot el volum, de manera que no tan sols es pretén obtenir
bastides altament poroses sinó que a més cal que aquests porus estiguin interconnectats.
Pel que fa a la mida de les interconnexions, s’estima que aquestes han de tenir un diàmetre
mínim de 50μm [12]. Finalment també cal remarcar la importància de la microporositat ja que
aquesta intervé en la transferència de nutrients a través de la bastida. Per microporositat
s’entén com la porositat que presenta una mida de porus inferior als 10μm. Així mateix, els
porus que presentin diàmetres superiors als 10μm es consideren macroporus.
Cal aclarir que la terminologia usada en el camp de l’enginyeria de teixits difereix d’aquella
fixada per la IUPAC. Segons l’organisme esmentat, la macroporositat comprèn els porus
amb un diàmetre superior als 50nm, la mesoporositat comprèn aquells amb un diàmetre
comprès entre els 50 i els 2nm i, finalment, la microporositat engloba els porus amb un
diàmetre inferior als 2nm [13].
Malgrat que l’obtenció de bastides que siguin macroporoses és imprescindible, cal tenir en
compte que la resistència mecànica també constitueix un paràmetre cabdal per a l’èxit de
l’acompliment de les seves funcions. I és en aquest aspecte en el que fa especial èmfasi
aquest treball, en l’obtenció de bastides macroporoses amb suficient resistència mecànica
posant en pràctica tècniques de densificació com és la sinterització.
En qualsevol cas, però, cal tenir en compte que, tot i que a l’inici la resistència mecànica de
les bastides macroporoses és força minsa, a mesura que avança la mineralització del teixit
ossi aquesta augmenta [10].
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En la següent figura (Fig.3.2) es pot observar l’evolució de la resistència mecànica que tindria
lloc en un suport on es dugués a terme cultiu cel·lular in vitro per a posteriorment ser implantat
en l’organisme d’un pacient. Mentre la bastida aporta consistència mecànica, les cèl·lules es
multipliquen i van omplint els porus. L’objectiu consisteix en què, a mesura que les cèl·lules del
pacient colonitzin la bastida, aquesta es biodegradi a una velocitat igual o inferior a la
colonització, de manera que l’estructura tingui suficient consistència mecànica al llarg de tot el
procés.

Fig.3.2. Esquema del
teixit ossi mitjançant l’ús de suports on es du a terme cultiu cel·lular in vitro [7].

procés regeneració de

3.2. GENERALITATS DE L’OS
A continuació es pretén donar una idea general sobre les funcions, l’estructura, composició
química del teixit ossi.

3.2.1. Funcions de l’os
Les funcions principals que té l’os en l’organisme es poden resumir en:
- metabòlica, al constituir la principal reserva de calci del cos humà, essent aquest un
element imprescindible per al correcte funcionament de processos fisicoquímics vitals
- de protecció d’òrgans vitals com el cor o els pulmons
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- mecànica, ja que constitueix el suport dels teixits corporals alhora que constitueix el
punt de subjecció dels músculs (mitjançant els tendons), essent aquests responsables de les
funcions locomotores [1, 6]

3.2.2. Estructura de l’os
L’os és un material anisòtrop no totalment sòlid sinó que conté petits canals per on circulen els
vasos sanguinis que són els responsables de l’intercanvi de nutrients. Segons la mida d’aquests
canals l’os es classifica en compacte (o cortical) o esponjós.
L’os compacte o cortical (Fig.3) es troba en la part externa de tots els ossos del cos actuant de
protecció alhora que de suport, i presenta una estructura més densa que l’esponjós. Està format
per anells concèntrics disposats de forma paral·lela entre ells estenent-se al llarg de l’eix major
de l’os envoltant els anomenats canals de Havers. Aquests serveixen de conducte per als vasos
sanguinis, limfàtics i els nervis. Entre els anells concèntrics hi ha petits orificis on s’hi troben els
anomenats osteòcits, cèl·lules que tenen per funció l’intercanvi de nutrients. Cada un d’aquests
sistemes cilíndrics que contenen els elements anteriorment mencionats i que formen l’os cortical
s’anomena osteoma.
L’os esponjós (Fig.3.3), a diferència de l’os compacte, està format per les anomenades
trabècules i presenta menor densitat. Les trabècules són lamines disposades de forma irregular
en l’espai que formen una estructura esponjosa i contenen osteòcits en el seu interior que
intercanvien nutrients amb els vasos sanguinis [1, 6, 13].

Fig.3.3. Estructura dels ossos compacte i esponjós [13].
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3.2.3. Composició de l’os
L’os està format per una fase mineral que constitueix un 30-40% en volum, una fase orgànica
que representa un 34-42% i aigua. La primera li confereix duresa, rigidesa i resistència a la
compressió mentre que la segona li confereix flexibilitat i resistència a la tensió.
La fase mineral està formada principalment per petits cristalls d’hidroxiapatita (HA) deficient en
calci carbonatada que té per fórmula: Ca8,3 n 0,7 (PO4)4,3 (CO3)x (HPO4)y (2OH i CO3)0,15 n 1,7
On n són vacants i x+y = 1,7 [1].
Les característiques principals de l’HA deficient en calci carbonatada són:
- és deficient en calci i, per tant, la seva estructura cristal·lina presenta vacants, està
distorsionada.
- està carbonatada
- la seva composició no és estequiomètrica al presentar una estructura molt oberta
capaç d’acceptar altres espècies com ions Mg2+, K+, Cl- o F-.
- és poc cristal·lina
- presenta una elevada superfície específica
La fase orgànica està constituïda fonamentalment per fibres de col·lagen essent majoritàriament
del tipus I lleugerament modificat.

3.3. MATERIALS PER A LA REPARACIÓ I REGENERACIÓ DEL
TEIXIT OSSI
3.3.1. Introducció
Tradicionalment els materials més àmpliament usats per a la reparació del teixit ossi han estat
els metalls o aliatges d’aquests, bàsicament degut a les seves propietats mecàniques. Tot i així
en nombroses ocasions aquests no serien els candidats idonis ja que precisament la seva alta
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resistència mecànica pot actuar en detriment de la regeneració del teixit ossi. A més són
sensibles a la corrosió per part dels fluids fisiològics.
Una altra família de materials usada en la reparació i regeneració del teixit ossi són els polímers.
Aquests permeten una gran flexibilitat de disseny donat que tant la seva composició com
estructura poden modificar-se adequant-les a cada situació i, a més a més, són biodegradables.
No obstant presenten inconvenients ja que alguns dels seus productes de degradació són tòxics
generant així respostes no desitjades per part de l’organisme com ara inflamacions [2,9].
La darrera família de materials usats en la reparació i regeneració de l’os són les ceràmiques.
Les ceràmiques constituïdes de fosfats de calci no només presenten característiques
estructurals assimilables a les de la fase mineral de l’os sinó que són biocompatibles, bioactives,
osteoconductores i osteotransductores. [3, 14, 15].

3.3.2. Fosfats de calci
Existeixen nombrosos fosfats de calci d’interès biològic a partir dels quals s’han creat diverses
formulacions a fi i efecte d’obtenir ciments implantables constituïts per hidroxiapatita deficient en
calci, essent aquest el component de la fase mineral de l’os.
En la següent taula (Taula 3.1) es mostren els principals fosfats de calci d’interès biològic.

Nom

Fórmula

Ca/P

Abreviació

Fosfat tetracàlcic

Ca4(PO4)2º

2

TTCP

Hidroxiapatita

Ca10(PO4)6(OH)2

1,67

HA

Hidroxiapatita precipitada

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x

1,5-1,67

PHA

Hidroxiapatita deficient en calci

Ca9(HPO4)(PO4)5(OH)

1,5

CDHA

Fosfat de calci amorf
Fosfat tricàlcic (α, β)

------------Ca3(PO4)2

1,5

ACP
TCP

Fosfat octacàlcic

Ca8(HPO4)2(PO4)4·5H2O

1,33

OCP

Fosfat dicàlcic

CaHPO4

1

DCP

Fosfat dicàlcic dihidratat

CaHPO4·2H2O

1

DCPD

Fosfat monocàlcic monohidratat

Ca(H2PO4)2·H2O

0,5

MCPM

Taula 3.1. Fosfats de calci d’interès biològic [1].

Dels fosfats tricàlcics esmentats tant sols n’hi ha sis que puguin obtenir-se a temperatura
ambient o corporal (ACP, MCPM, DCPD, OCP, CDHA, PHA) [6].
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Si s’observen les corbes de solubilitat dels fosfats de calci esmentats (veure Fig.3.4) es pot
veure com l’HA és el fosfat de calci més estable a pH neutre ja que la seva solubilitat és inferior
a qualsevol dels altres fosfats càlcics. Per tant, des d’un punt de vista termodinàmic, la
dissolució de qualsevol fosfat càlcic donarà lloc a la precipitació d’HA.

Fig.3.4. Isotermes de solubilitat de fosfats de calci d’interès biològic en aigua destil·lada [1].

La solubilitat del component escollit per a la formulació de la fase sòlida del ciment és cabdal
per a l’obtenció d’hidroxiapatita en un temps raonable a partir de la reacció de presa. En aquest
treball la fase sòlida usada per a la fabricació del ciment estava composta fonamentalment per
fosfat tricàlcic α (α-TCP). L’addició de PHA (hidroxiapatita precipitada) com a agent de
nucleació, es duia a terme per tal d’accelerar la reacció de presa del ciment.
En la següent figura (Fig.3.5) es pot observar el diagrama d’equilibri del sistema òxid de calci
(CaO) – pentaòxid de difòsfor (P2O5) en el què apareix la forma al·lotròpica α del fosfat tricàlcic.
La relació molar Ca/P és de 1,5 i, tal i com s’observa, aquest s’obté únicament a altes
temperatures (a partir de 1180ºC).
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Fig.3.5. Diagrama d’equilibri del sistema CaO-P2O5 [6].

3.3.3. Ciments de fosfats de calci
Els ciments de fosfat de calci s’obtenen a partir de la mescla d’una fase sòlida composta per un
o varis fosfats de calci i una fase líquida formada per aigua o una dissolució aquosa. A l’entrar
en contacte les dues fases s’inicia la reacció de presa que, no tan sols implica canvis a nivell de
composició química sinó que, a més, implica canvis estructurals que es tradueixen, a mesura
que avança la reacció, en una variació de la consistència de la pasta. De forma esquemàtica,
l’obtenció del ciment es pot esquematitzar segons la següent figura (Fig.3.7):
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Fase sòlida

Mescla

Pasta plàstica

Presa

Pasta rígida

Enduriment

Cos sòlid
Fig.3.6. Representació esquemàtica de l’obtenció d’un ciment [6].

Els requisits fonamentals necessaris que ha de tenir un ciment de fosfat de calci per a la
conformació de bastides on dur-hi a terme cultiu cel·lular in vitro són:
- absència de toxicitat
- biocompatibilitat i bioactivitat
- capacitat de ser reabsorbit a una velocitat adequada a la velocitat de proliferació i
creixement cel·lulars
- temps de presa i enduriment raonables
- estabilitat en els fluids que conté el bioreactor
- resistència mecànica adequada
- porositat oberta i interconnectada
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3.3.3.1. Reacció de presa
La reacció de presa del ciment emprat en aquest estudi consisteix en la hidròlisi de l’α-TCP per
donar lloc a HA de manera que les partícules inicials d’α-TCP es dissolen i precipiten en forma
de cristalls d’HA.
El primer mecanisme proposat per Jander [16] postulava que el procés d’hidròlisi estava
controlat per la difusió del líquid a través d’una capa del producte de reacció, és a dir d’HA, que
es trobava envoltant les partícules. Així, la velocitat de creixement de la capa hidratada seria
inversament proporcional al seu propi espessor.
El segon mecanisme de reacció sostindria que, tenint en compte que la capa de producte
format sobre les partícules de reactiu és permeable al transport dels ions, la difusió seria prou
ràpida com per a que no fos considerat el factor limitant de la reacció ja sigui a l’inici quan la
capa de producte formada és molt fina, quan el coeficient de difusió és molt alt o bé en el cas en
què la capa de producte no fos contínua. En aquest cas el factor controlant seria la superfície
disponible per a que el reactiu es dissolgui.
Ginebra i cols. van proposar que, la reacció d’hidròlisi del fosfat tricàlcic estaria controlada pels
dos mecanismes en les diferents etapes del procés: inicialment per l’àrea dels reactius i
seguidament per la difusió a través de la capa transformada en CDHA [17].
A més de la composició química de la fase sòlida així com la relació molar Ca/P, altres aspectes
com la mida de partícula de la pols o la proporció de fase líquida respecte fase sòlida són
paràmetres importants en la formulació del ciment. Aquests determinen varis factors, entre ells
la microestructura i porositat, paràmetres directament relacionats amb la resistència mecànica
del ciment així com la velocitat de reabsorció.

3.4. SURFACTANTS I ESPUMES
3.4.1. Introducció
Els surfactants són substàncies que tenen la propietat de reduir la tensió superficial d’un
sistema mitjançant la seva adsorció en la superfície del mateix.
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Els tres fenòmens que els diferencien d’altres substàncies químiques són la solubilitat, l’adsorció
en superfície i la formació de micel·les en dissolució, sent el segon el que els hi confereix la
propietat d’escumants. Tot i així existeixen productes químics capaços de produir escumes
però que no es consideren surfactants. La principal característica que presenten els surfactants
és que en dissolució la seva concentració és major a la superfície que al si del líquid [4].

3.4.2.

Estructura molecular dels surfactants i dissolucions

aquoses
L’adsorció en superfície és possible gràcies a l’estructura de les seves molècules. Les
molècules de surfactant presenten una estructura química dual formada per un grup polar i, per
tant, hidròfil, i un altre apolar i en conseqüència hidròfob o lipòfil (Fig.3.7). L’extrem hidròfil pot
estar constituït per un anió o bé per un grup aniònic però polar mentre que l’extrem hidròfob està
constituït per una cadena hidrocarbonada.

grup

grup hidròfob

hidròfil
Fig.3.7. Estructura bàsica d’una molècula de surfactant

Al dissoldre un surfactant en aigua inicialment les molècules de surfactant romanen estirades
sobre la superfície aquosa. A mesura que s’incrementa la concentració comencen a orientar-se
de manera que els extrems hidròfils queden submergits en l’aigua i els hidròfobs romanen a
l’aire. Aquella concentració per la qual tota la superfície queda ocupada per molècules
orientades se la coneix com la concentració micel·lar crítica (CMC). Per sobre d’aquesta
concentració les molècules tendeixen a formar micel·les. Les micel·les són grups de molècules
de surfactant on s’hi agrupen tots els grups hidròfobs per una banda i els grups hidròfils per una
altra, quedant aquests últims orientats cap a la massa aquosa. Així doncs, per sobre la CMC les
molècules de surfactant es trobaran adsorbides en la interfície aigua-aire, a la interfície entre
l’aigua i el recipient sòlid que conté la dissolució, formant micel·les i finalment també n’hi haurà
de solubilitzades en el si de l’aigua [2, 4].
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A partir de l’estructura química del grup hidròfil els surfactants es poden dividir en quatre grans
grups:
- Aniònics: el grup hidròfil està carregat negativament
- No iònics: el grup hidròfil no consta aparentment de cap càrrega
- Catiònics: el grup hidròfil presenta càrrega positiva
- Amfotèrics: el grup hidròfil pot estar carregat positiva i/o negativament segons
les condicions del medi on es troba.

3.4.3. Tween 80
El Tween 80 (polyethylene glycol sorbitan monooleate) és un surfactant de caràcter no iònic i,
per tant, el grup hidròfil (grup ester) és soluble en aigua però no es ionitza.
La seva fórmula molecular és C64 H124 O27 i en la següent imatge (Fig.3.8) es pot observar la
seva estructura molecular:

Fig 3.8. Molècula del Tween 80 [18].

On w+x+y+z = 20.
La seva aparença és viscosa i presenta un tonalitat groguenca. Les seves propietats físiques
més rellevants es detallen a continuació:
Propietats físiques Tween 80
Pes molecular (g/mol) = 1310
ρ (g/cm3) a 25ºC = 1'07
CMC (M) = 1,2·10-5
Flash point (ºC)= 113
Taula 3.2. Propietats físicoquímiques del Tween 80 [18].
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La seva concentració micel·lar crítica és força baixa fet que implica que les dissolucions amb
què es treballarà presentaran sempre una concentració superior a aquesta.
La seva manipulació no implica perillositat (veure Annex A, Fig.A.2) excepte en el cas en què
s’escalfi. Tot i així, en aquest cas, tan sols cal prendre precaucions normals. El Tween 80
compta amb l’aprovació de la FDA per a l’ús com a additiu alimentari així com per a usos clínics
donada la seva alta innerticitat. A més, compta amb l’aprovació de l’organisme esmentat per a
ús parenteral, motiu pel qual resulta un surfactant adient per a ser usat en el camp de
l’enginyeria de teixits [14].

3.4.4. Les escumes
Una escuma es pot definir com un sistema dispers en què la fase contínua està formada per un
líquid o un sòlid mentre que la fase dispersa està constituïda per un gas. Un sistema dispers és,
per naturalesa, termodinàmicament inestable degut a l’alta energia que presenten les interfícies
entre les dues fases que el formen [2, 4, 19]. Aquest fet implica que aquests evolucionin cap a la
separació de les dues fases mitjançant mecanismes de trencament de les interfícies. En el cas
en què la fase contínua es tracti d’una fase líquida és necessari que contingui un surfactant, és
a dir, no és possible crear una escuma a partir d’una fase líquida pura [2]. En el cas present la
fase continua estarà formada per un líquid (dissolució aquosa de Tween 80 i hidrogenfosfat de
sodi) i la fase dispersa està constituïda per aire.
El procés de formació de les escumes consta d’una primera fase en què es generen esferes
d’aire en la fase líquida i posteriorment passen a formar una estructura semblant a un panell
d’abelles on les cel·les estan separades per fines pel·lícules de líquid.
Els principals mecanismes físics que intervenen en l’evolució de les escumes són el drenatge, la
coalescència i la maduració d’Ostwald:
-

Drenatge: és la separació física entre la fase líquida i la fase gas deguda a l’efecte
de la gravetat. Les bombolles de gas (aire en el cas present) tendeixen a moure’s en
sentit ascendent acumulant-se en una capa en la part superior de l’escuma.

-

Coalescència: la coalescència entre bombolles es dóna quan les pel·lícules de líquid
entre les bombolles, degut a l’efecte del drenatge, no són prou estables per a
continuar mantenint les bombolles separades. La conseqüència és la coalescència
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de bombolles veïnes augmentant així el diàmetre mitjà de les bombolles que
conformen l’escuma. L’estabilitat de les fines pel·lícules de líquid entre bombolles
depèn de les forces de Van der Waals (forces atractives que tendeixen a acostar les
bombolles les unes a les altres), sent aquestes la principal força motriu en el
col·lapse de les pel·lícules i conseqüent associació de bombolles veïnes. És possible
contrarestar-les i, així, augmentar l’estabilitat de l’escuma, mitjançant forces
electrostàtiques i/o estèriques induïdes per certs grups de molècules de surfactants
o bé per partícules agregades a la interfície gas-líquid.
-

Maduració d’Ostwald: aquest mecanisme és conseqüència de la diferència de
pressió entre bombolles de diferents mides. La pressió que efectua el gas dins d’una
bombolla és funció del radi de curvatura de la interfície gas-líquid i es defineix com

ΔP =

2·γ
, on γ és l’energia interficial i R el radi de la bombolla. Així doncs, com
R

menor sigui el radi d’una bombolla major serà la pressió a l’interior d’aquesta i,
conseqüentment el gas difondrà cap a bombolles on la pressió sigui menor. Aquest
procés és possible alentir-lo mitjançant l’adsorció de molècules de surfactant o
biomolècules a la interfície gas-líquid [19].
Tots tres mecanismes influeixen en l’estabilitat de l’escuma de manera que, com més lentament
actuïn més estabilitat presentarà l’escuma.

3.5. LA SINTERITZACIÓ
El procés de sinterització és un tractament tèrmic que implica l’eliminació de porus entre
partícules (acompanyada d’una contracció del material) alhora que el creixement i enllaç entre
partícules veïnes. Per tal que es doni la sinterització és necessari:
- la presència d’un mecanisme per al transport de la matèria
- una font energètica que activi i sostingui el transport de la matèria
Els mecanismes que permeten el transport de la matèria són la difusió i el flux viscós mentre
que la font energètica principal és la calor alhora que els gradients tèrmics entre partícules que
es troben en contacte i la tensió superficial d’aquestes [20, 21].
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3.5.1. Etapes del procés de sinterització
El procés de sinterització es dóna en tres etapes. A continuació s’esquematitzen els
mecanismes i canvis estructurals que es donen en cada una d’elles (Fig.3.9):
- Primera etapa: reajustament de les partícules consistent en petits moviments per a
augmentar els punts de contacte entre elles on s’hi comencen a formar colls.
-

Segona etapa: creixement dels colls entre partícules iniciant-se la densificació (i

conseqüentment contracció) degut a l’acostament dels centres de les partícules per difusió en
volum dels àtoms cap als colls. Creixement de les partícules les unes a expenses de les altres.
Eliminació de la porositat intercomunicada. Es considera que aquesta etapa finalitza quan tan
sols resten porus isolats.
.- Tercera etapa: eliminació de tota la porositat romanent mitjançant la difusió de vacants
i el creixement de les partícules.

Fig.3.9. Evolució de l’estructura durant la sinterització en estat sòlid [20].
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3.5.2. Influència del temps i la temperatura en la velocitat de
sinterització
En la sinterització en estat sòlid, la força motriu del procés és la diferència d’energia lliure o
potencial químic entre les superfícies lliures de les partícules i els punts de contacte entre
partícules adjacents, de manera que el transport de matèria es dóna des de “la línia” de
contacte entre partícules cap als colls. La contracció, que equival a la velocitat de sinterització,
es pot expressar segons

ΔL ⎛ K ·γ ·a 3 ·D * ·t ⎞
⎟
=⎜
L0 ⎜⎝ k ·t ·d n ⎟⎠

m

(Eq.3.1)
on el coeficient n pren un valor proper a 3, m es troba entre 0,3 i 0,5 i

ΔL
és la contracció lineal
L0

γ és l’energia de superficie
a3 el volum atòmic de la difusió de vacants
D* el coeficient de difusió
K la constant de Boltzmann
T la temperatura
D el diàmetre inicial de partícula
t el temps
K constant depenent de la geometria
Per a un mateix temps de sinterització, com major sigui la temperatura, major serà la contracció
i en conseqüència també augmentarà la densificació. Anàlogament, per a una mateixa
temperatura, a major temps de sinterització, major contracció es produirà. Tal i com es pot veure
a continuació observant les figures 3.10 i 3.11, la influència del temps és menor que la de la
temperatura.
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T4 > T3 > T2 > T1

Fig3.10 i 3.11. Efecte de la temperatura i del temps en la velocitat de sinterització [20].

A més del temps i de la temperatura, tant la mida de partícula com la seva distribució així com la
compactació de les partícules són variables determinants en les propietats finals de la peça, en
el cas present del suport o bastida.
Pel que fa a la mida de partícula i la seva distribució de mides, com major sigui la seva mida,
menor influència tindrà la distribució. En el cas de tenir partícules de diverses mides el nombre
de punts de contacte entre elles es veurà incrementat i, per tant, la sinterització serà major.
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4. MATERIALS I MÈTODES
Seguidament es descriuen els materials usats per a la preparació de les bastides així com els
mètodes de preparació amb què s’obtenen.

4.1. MATERIALS USATS
El procés de fabricació de les bastides implica bàsicament la formació d’una escuma a partir
d’una fase líquida a la qual, posteriorment, se li afegeix una fase sòlida en pols de fosfat de
calci. La reacció de presa produïda per la hidròlisi de la pols dóna lloc a les escumes sòlides
que són objecte d’estudi del present projecte. A continuació s’explica quin és el procés
d’obtenció de la fase líquida així com de la fase sòlida.

4.1.1. Fase líquida
Les dissolucions emprades són dissolucions aquoses al 2,5% en pes d’hidrogenfosfat de sodi
(Na2HPO4) amb un contingut en surfactant (Tween 80) del 0,5% o del 5% en pes.

4.1.1.1. Hidrogenfosfat de sodi
Per a la preparació de la dissolució al 2’5% en pes es dissolen 2,5 g de Na2HPO4 (Merck,
ref.nº1.06586.0500) en 100ml d’aigua destil·lada amb l’ajuda d’un agitador magnètic i,
posteriorment, la dissolució obtinguda es conserva en una estufa a 37 ºC. Posteriorment s’usa
com a dissolvent en la preparació de la dissolució final de Tween 80 que s’escuma per a obtenir
els andamis.

4.1.1.2. Tween 80
S’usen dues concentracions de Tween 80 (Sigma, ref.nºP4780): 0,5% en pes i 5% en pes. Per
a la preparació de la dissolució al 5% es dissolen 1,25g de Tween 80 en 25ml de dissolució al
2,5% en pes d’hidrogenfosfat de sodi. Per tal de facilitar-ne la dissolució s’empra un agitador
magnètic. La dissolució al 0,5% es prepara diluent 2ml de la dissolució al 5% en 18ml de
dissolució al 2,5% d’hidrogenfosfat de sodi. Les dissolucions es conserven en una nevera a
12ºC.
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4.1.2. Fase sòlida
La fase sòlida consisteix en una mescla formada per fosfat tricàlcic α (α−TCP) majoritàriament
(98%) i una petita part (2%) d’hidroxiapatita precipitada (PHA), a la mescla resultant se
l’anomena “ciment H”. Mitjançant la reacció de hidròlisi del fosfat tricàlcic contingut en el ciment
s’obté la hidroxiapatita, component final de les bastides.

4.1.2.1. Fosfat tricàlcic α
4.1.2.1.1. Síntesi del fosfat tricàlcic α
El fosfat tricàlcic se sintetitza a partir d’una mescla estequiomètrica de carbonat càlcic

i

d’hidrogenfosfat de calci segons la reacció en estat sòlid:
CaCO3 + 2 CaHPO4

Ca3(PO4)2 + CO2 + H2O

D’acord amb l’estequiometria de la reacció per a obtenir de 150g de fosfat tricàlcic es mesclen
48,399g de carbonat de calci (CaCO3, Sigma ref.nºC4830) amb 131,589g d’hidrogenfosfat de
calci (CaHPO4, Sigma ref.nº C7263). S’usa una mescladora “Whip Mix” (1425 rpm) durant deu
minuts per tal d’aconseguir una mescla dels reactius el màxim d’homogènia. Seguidament es
col·loca la mescla en un gresol de Platí-Rodi que s’introdueix en un forn Obersal (CNR-58) on
es durà a terme la reacció en estat sòlid per a l’obtenció del fosfat tricàlcic. El tractament tèrmic
que es du a terme s’esquematitza en sis etapes (veure Taula 4.1, Fig.4.1):

Etapa
1
2
3
4
5
6

T0 (ºC)
20
300
300
1100
1100
1400

Tf (ºC)
300
300
1100
1100
1400
1400

V (ºC/min)
2,5
0
2,5
0
2,5
0

Δt (min)
120
120
320
120
120
120

Taula 4.1. Etapes del tractament tèrmic per a la síntesi d’α-TCP.
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Síntesi d'α-TCP
1500

T(ºC)

1200
900
600
300
0
0

120

240

360

480

600

720

840

960

t (min)
Fig.4.1. Esquema de les etapes del tractament tèrmica per a la síntesi d’α-TCP.

La primera i la segona etapa tenen per objectiu eliminar l’aigua que puguin tenir adsorbida
els reactius en forma d’humitat.
Durant la tercera etapa es dóna la reacció de descomposició del CaCO3 en diòxid de carboni
i aigua segons:
CaCO3

CaO + CO2

Posteriorment l’òxid de calci reacciona amb l’hidrogenfosfat de calci formant-se el fosfat
tricàlcic segons la reacció de descomposició del CaCO3 i, a la vegada, es formen diòxid de
carboni i aigua com a subproductes de les reaccions esmentades. El plateau a 1100ºC
assegura que s’hagin completat totes les reaccions i que efectivament s’hagi format el fosfat
tricàlcic. Finalment en les dues últimes etapes en què es duen els productes fins a 1400ºC es
dóna la transformació al·lotròpica de la fase β a la fase α (T = 1180ºC).
Una vegada finalitzat el tractament tèrmic dins del forn, d’acord amb el diagrama d’equilibri
(veure Fig.6) i tenint en compte que es pretén obtenir la forma al·lotròpica α, s’extreu el
gresol de dins del forn i es realitza un tremp en aire amb l’ajuda d’un ventilador i intentant
trossejar el màxim el sòlid obtingut. Així, s’aconsegueix estabilitzar la fase α a baixes
temperatures i s’evita la formació de la fase β. La transformació al·lotròpica es dóna a
1180ºC, el motiu pel qual s’arriba a una temperatura de 1400ºC és per tal que, a l’extreure el
fosfat tricàlcic de l’estufa, es tingui prou temps per a realitzar el tremp i no s’iniciï la
transformació a la fase metaestable β.
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En les següents imatges (Fig.4.2 i Fig.4.3) es pot observar l’extracció i tremp del fosfat
tricàlcic.

Fig.4.2. Trossejat de l’α-TCP per a millorar el tremp en aire.

Fig.4.3. Gresol de Platí-Rodi i α-TCP en procés de refredar-se.

4.1.2.1.2. Mòlta del fosfat tricàlcic α
La mòlta del fosfat tricàlcic α té per objectiu aconseguir una mida de partícula així com una
distribució de la mateixa adequada, essent aquesta un paràmetre cabdal en la microestructura
final dels ciments obtinguts i, conseqüentment, en la resistència mecànica i la resposta biològica
d’aquests. El present estudi se centra en la caracterització de bastides fetes a partir de pols de
fosfat tricàlcic α amb una mida mitjana de partícula de 5,56μm (protocol de mòlta 15:450). Tot i
així, una vegada seleccionada la bastida que presenta les millors característiques es va procedir
a estudiar la influència de la distribució de la mida de partícula en la macroporositat i la
resistència mecànica. Per a realitzar-lo es va usar fosfat tricàlcic α obtingut segons el protocol
8:30:30.
A continuació s’explica breument el procés de mòlta segons cada un dels dos protocols usats.
Tant mitjançant el protocol 15:450 com el 8:30:30 el diàmetre mitjà de partícula obtingut és de
5,56μm.
4.1.2.1.2.1. Fosfat tricàlcic α : protocol 15:450
S’introdueixen 145g de fosfat tricàlcic en un recipient d’Àgata contenint deu boles de 3cm de
diàmetre i es molen a 450 rpm durant 15 minuts en un molí planetari de boles Fritsch
Pulverisette 6. En les següents figures (Fig.4.4 i Fig.4.5) s’il·lustra tant el molí com el recipient
usat per a dur-ho a terme.
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Fig.4.5. Molí planetari usat per a moldre l’α-TCP
segons el protocol 15:450.

4.1.2.1.2.2. Fosfat tricàlcic α: protocol 8:30:30
S’introdueixen 145g de fosfat tricàlcic α en un recipient d’Àgata i seguidament es procedeix a
moldre en vàries etapes. Cada una d’elles usa diferent nombre de boles i de diferent mida així
com velocitats i temps de mòlta diversos. El molí usat és un molí centrífug Fritsch Pulverisette 6.
A continuació es detallen cada una de les etapes:
- Premòlta: mòlta durant 20 minuts amb 4boles grans (d=3cm) i 8 boles petites (d=1cm)
a 450 rpm.
- Mòlta 1: mòlta durant 30 minuts amb 4 boles grans (d=3cm) a 600 rpm.
- Mòlta 2: mòlta durant 30 minuts amb 8 boles petites (d=1cm) a 600 rpm.
L’etapa de premòlta té per objectiu uniformitzar la mida dels trossos de fosfat tricàlcic α per tal
que a l’iniciar la mòlta es parteixi d’una mida de partícula uniforme. Amb la primera etapa
posterior a la premòlta s’aconsegueix obtenir una mida de partícula entorn als 5,56μm i amb la
darrera es pretén afinar la mida de partícula, és a dir, aconseguir que la distribució de la mida de
partícula sigui quasi unimodal i centrada en el valor esmentat.
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4.1.2.2. Preparació del ciment H
Per tal d’accelerar la reacció de presa de l’α-TCP i, per tant, la reacció de formació de CDHA,
s’afegeix un 2% en pes d’hidroxiapatita precipitada (PHA, Alco ref.nº1.02143.1000) al fosfat
tricàlcic sintetitzat i molt. Així, les partícules d’HA actuen com a germen afavorint la nucleació
heterogènia. Així doncs, per a 145g d’α-TCP es pesen 2,9g de PHA i es mesclen juntament
amb l’α-TCP. Per tal d’homogeneïtzar la mescla s’usa la mescladora “Whip Mix” (1425 rpm)
durant 15 minuts.

4.2. OBTENCIÓ DELS ANDAMIS
Seguidament es descriu el procediment experimental per a l’obtenció de les escumes sòlides de
CaP macroporoses a partir dels materials esmentats anteriorment. Sintèticament, aquest procés
consisteix en una reacció de presa entre el ciment H i la fase líquida prèviament escumada per
tal que les escumes sòlides finals presentin el màxim de macroporositat. En la següent figura
(Fig.4.6) es pot observar de forma esquemàtica el procés d’obtenció de les mateixes:

Fase líquida

Fase sòlida

Escumejat

Escuma

Addició del ciment a
l’escuma

Mescla

Pasta
Conformació en motlle

Reacció de fargat

Escumes sòlides de CaP

Fig.4.6. Esquema del procés d’elaboració de les bastides
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4.2.1. Escumejat de la fase líquida
L’escumejat de la fase líquida del ciment es realitza amb una batedora de piles (veure Fig.4.7) a
la que s’ha modificat el circuit elèctric per tal que funcioni amb corrent elèctric. Així s’evita que a
mesura que les bateries es consumeixen la velocitat de gir disminueixi i es pot assegurar que
l’escumejat de la fase líquida de totes les mostres s’ha realitzat en les mateixes condicions. La
batedora funciona amb un corrent de 1,5V i la velocitat de gir és de 11850rpm en aire i
10700rpm en 3,2ml d’aigua destil·lada. El procés d’escumejat es du a terme durant un minut en
recipients de 3cm de diàmetre contenint 2ml de dissolució. En les següents imatges (Fig.4.7 i
Fig.4.8) es pot veure la batedora i l’escumat de la dissolució.

Fig.4.7. Batedora usada per a escumar les dissolucions de Tween 80.

Fig.4.8. Escumejat de 2ml de dissolució de Tween 80.

En les mostres de referència, tal i com s’ha comentat anteriorment, la fase líquida no conté
surfactant i, per tant, no s’escuma.

4.2.2. Addició del ciment a l’escuma
Per als andamis amb una relació

L
= 0,55 , tenint en compte que el volum de fase líquida està
P

fixat en 2ml s’afegeixen 3,636g de ciment H a la fase líquida prèviament escumada mentre que
per als andamis amb una relació

L
= 0,65 se’n mesclen 3,076g.
P

Amb l’objectiu d’aconseguir provetes el màxim d’homogènies i per tal de sistematitzar-ne el
procés d’obtenció es van assajar varis modes d’addició del ciment a l’espuma:
-

Abocant el ciment directament

-

Fent passar el ciment per una malla amb mida de forat 1mm x 1 mm

Pág. 42

Memoria

En el primer mode s’aboca el ciment sobre l’espuma i seguidament es barregen les dues fases
amb una espàtula. En el segon s’aboca el ciment fent-lo passar per una malla de manera que
aquest es diposita de forma uniforme sobre tota la superfície de l’espuma.

4.2.3. Mescla del ciment amb l’escuma
El procés de barreja de les dues fases es du a terme amb una espàtula realitzant moviments
circulars entre la part inferior i la part superior de l’espuma per tal de repartir de manera
uniforme el ciment en tot el volum d’espuma evitant que aquest quedi dipositat al fons del
recipient. El temps aproximat de mescla és de 40s.
En les següents imatges (Fig.4.9 i Fig.4.10) es pot veure primerament l’addició del ciment a
l’escuma (en el cas en què s’aboca directament) i seguidament la barreja de les fases :

Fig.4.9. Addició del ciment a l’escuma.

Fig.4.10. Mescla del ciment amb l’escuma.

4.2.4. Conformació de les bastides
Les bastides es conformen en motlles de tefló prèviament polvoritzats amb desemmotllant
(Desmold 420 Solyplast) per tal de facilitar el procés de desemmotllatge. A més, es va observar
que, tal i com es presentarà més endavant, l’ús de desemmotllant genera porus oberts en la
superfície de les bastides fet que pot afavorir el comportament biològic de la bastida.
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Les dimensions de les bastides són de 6mm de diàmetre i 12mm d’alçada. En la següent
imatge (Fig.4.11) es pot observar un dels motlles de tefló usats per a conformar-les. Com es pot
observar cada motlle tenia capacitat per conformar 10 cilindres.

Fig.4.11. Motlle per a la conformació de les bastides.

Inicialment es van assajar dos maneres per a emmotllar les bastides: injectant la pasta amb
xeringues de 10ml o bé conformant-la amb espàtula. Es van assajar tots dos mètodes amb
pasta feta a partir de dissolució al 0,5% de Tween 80 i una relació

L
= 0,65 . Un cop determinat
P

el millor procediment tant des del punt de vista de porositat final com de resistència mecànica,
es procedeix a preparar la resta de mostres.
En les següents imatges (Fig.4.12 i Fig.4.13) es pot observar les dues maneres de conformació.

Fig.4.12. Emmotllament amb espátula.

Fig.4.13. Emmotllament injectant.
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4.2.5. Reacció de presa i transformació a CDHA
Una vegada emmotllades les escumes sòlides de CaP, els motlles s’introdueixen dins d’una
estufa a 37ºC embolicats amb paper d’alumini per evitar que s’evapori l’aigua que contenen i
que així es pugui dur a terme la reacció de presa.
La reacció de transformació de fosfat tricàlcic α a hidroxiapatita deficient en calci es va dur a
terme en dos medis de reacció. El primer consistia en mantenir els motlles dins l’estufa
embolicats amb paper d’alumini durant 7 dies per evitar que les bastides perdessin la humitat i
així es doni la reacció de presa (reacció d’hidròlisi). El segon consistia en deixar-los en paper
d’alumini durant un dia i seguidament submergir-los en dissolució Ringers (dissolució 0,9% en
pes de NaCl en H2O) durant 7 dies. L’objectiu de mantenir-les un dia en paper d’alumini abans
de submergir-les és que les bastides adquireixin prou cohesió com per a que no es dissolguin al
submergir-les en Ringers. La comparació de les bastides de CDHA obtingudes mitjançant els
dos modes es va fer amb escumes sòlides de CaP fetes a partir de dissolució 0,5% Tween 80 i
L/P=0,65.

4.2.6. Desemmotllament de les bastides
Per a desemmotllar-les es fa ús d’un dispositiu que consisteix en un eix d’acer fixat a un cargol
de manera que es pot enroscar o desenroscar. Cal desemmotllar-les just després de treure els
motlles de la dissolució de Ringers ja que si s’espera a que perdin humitat perden consistència i
es trenquen. A continuació es pot observar una imatge del dispositiu emprat per desemmotllar
(Fig.4.14).
Una vegada desemmotllades es deixen
assecar durant un dia en dins d’una estufa a
37ºC. Seguidament es col·loquen en un
dessecador.

Fig.4.14. Dispositiu usat per desemmotllar les bastides.
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4.2.7. Composició de les bastides estudiades
L’estudi inicial es centra en quatre composicions en les que es varia el contingut de surfactant
(Tween 80) de la fase líquida (0,5-5% en pes) i el contingut de fase sòlida (relació L/P), que
s’entén com els mil·lilitres de dissolució per gram de ciment H. A continuació es presenta un
esquema (Fig.4.15) on es pot visualitzar el dispositiu experimental dissenyat:

T065

T5 065

T055

T5 055

Fig.4.15. Esquema del dispositiu experimental.

Per tal de poder dur a terme una millor interpretació dels resultats obtinguts en la caracterització
de les bastides consistents en escumes sòlides de CaP es van preparar bastides de referència.
En aquestes la fase líquida no conté surfactant sinó que consisteix tan sols en una dissolució al
2,5% en pes d’accelerant. Les bastides de referència per tant seran mostres fetes a partir de la
dissolució esmentada i tan sols es variarà la relació L/P essent 0,55 (ml/g) (R055) i 0,65 (ml/g)
(R065).

4.3. SINTERITZACIÓ DE LES BASTIDES
Inicialment es van dur a terme dos tractaments de sinterització tant a les bastides escumades
que contenen surfactant i relació L/P=0,55 com a les de referència de la mateixa relació L/P.
Amb el primer tractament s’assoleix una temperatura màxima de 900ºC i en el segon de
1100ºC. Per a dur-los a terme s’usarà una mufla Hobersal, Mod.12 PR/300 SERIE 8B.
En tots dos tractaments s’aplicava una velocitat inicial d’escalfament de 2,5ºC/min fins als 400ºC
i seguidament s’augmentava a 5ºC/min fins a assolir la temperatura màxima. Finalment es
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mantenia aquesta temperatura durant 2,5h. A continuació es pot observar un esquema de les
rampes d’escalfament per a tots dos tractaments (Fig. 4.16), TS1 (900ºC) i TS2 (1100ºC).

Fig.4.16. Esquema dels tractaments de sinterització assajats.

Finalment es va dur a terme un tercer tractament quasi anàleg al segon amb l’única diferència
que, en aquest, el plateau a la temperatura màxima (1100ºC) es prolongava fins a les 10h.
En la primera rampa d’escalfament es pretén eliminar la possible aigua en forma d’humitat
adsorbida. Així mateix s’espera que durant aquesta etapa es degradi el Tween 80 ja que es
tracta d’una substància orgànica i la seva temperatura d’autoignició se situa al voltant dels
180ºC. En la segona rampa que va des dels 400ºC fins als 900ºC o els 1100ºC es dóna la
creació de colls entre les partícules i el creixement d’aquests iniciant-se així la densificació. El
plateau a la temperatura final de sinterització permet que es completi aquest procés.
Per dur a terme el tractament es col·loquen les provetes sobre una làmina de platí que se
suporta sobre una peça d’alúmina recolzada sobre un maó. Per tal que hi hagi una bona
conductivitat tèrmica entre les mostres i l’aire cal col·locar-les prou espaiades entre elles. En la
següent figura (Fig.4.17 i Fig.4.18) es pot observar el forn amb les bastides llest per a iniciar un
tractament tèrmic.
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Fig.4.18.Bastides sobre les plaques de platí dins de la mufla.
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5. TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ
5.1. CARACTERITZACIÓ DE LES ESCUMES
Donada l’elevada influència de l’escuma en les propietats finals cabdals de les bastides com
són la macroporositat i la resistència mecànica es va procedir a caracteritzar les escumes
obtingudes a partir de dissolucions contenint diferents concentracions de Tween 80 (0,5 i 5% en
pes).

5.1.1. Escumabilitat de la fase líquida
Es pretén determinar l’escumabilitat de les dues dissolucions de Tween 80 contenint el 0,5% i el
5% en pes de surfactant. S’entén per escumabilitat de la dissolució com la relació entre el volum
inicial d’escuma menys el volum de líquid obtingut a partir d’aquesta entre el volum final de
líquid escumat. Es van usar dues tècniques diferents.
La primera consisteix en mesurar 6ml de dissolució, escumar-los durant 1 minut i seguidament,
amb l’ajuda d’una espàtula, transferir 10ml d’escuma en una proveta de la mateixa capacitat. Un
cop s’ha desfet tota l’escuma, es mesura el volum de líquid obtingut a partir dels 10ml
d’escuma. Com més escumabilitat presenti la dissolució, menys mil·lilitres calen per generar el
mateix volum d’escuma. Així doncs, mitjançant la comparació del volum obtingut de dissolució al
0,5% de Tween 80 amb l’obtingut de dissolució al 5% es pot determinar quina de les dues
dissolucions presenta més escumabilitat i, per tant, generarà mostres més poroses. Cal tenir en
compte que la mesura de l’escumabilitat segons aquest procediment pot induir a l’obtenció de
resultats amb força error experimental ja que:
-

el volum d’escuma introduït en la proveta (10ml) és difícil que sigui
exactament el mateix en tots els experiments

-

el temps necessari per transferir l’escuma des del recipient on s’ha creat fins
a la proveta és variable així com la manipulació de l’escuma

És per això que es va decidir mesurar l’escumabilitat segons una altra tècnica que, en principi,
es creu que és més exacta. La segona tècnica consisteix en escumar 2ml de dissolució durant
un minut dins d’un recipient de dimensions conegudes. Mesurant l’alçada de l’escuma es
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determina el volum que ocupa de manera que, la dissolució que escumant-la assoleixi una
alçada major i, per tant, hagi format un major volum d’escuma, serà aquella que presenti major
escumabilitat. Així, s’evita la manipulació de l’escuma i es pot obtenir el resultat directament
després d’escumar disminuint així el nombre d’errors experimentals comesos ja que tan sols es
realitza una mesura.

5.1.1.1. Influència de la temperatura en l’escumabilitat
Per tal de determinar si la temperatura influència en l’escumabilitat del Tween 80 i, per tant,
optimitzar el procés d’escumejat a fi i efecte d’obtenir andamis el màxim de macroporosos, es
va dur a terme el segon mètode per a determinar l’escumabilitat a partir de dissolució a
temperatura ambient ( T ≈ 20º C ) i dissolució a 12 ºC.

5.1.2. Estabilitat de les escumes
L’estabilitat d’una escuma s’entén com el temps necessari per a que, escumat un cert volum de
líquid, s’obtingui la meitat d’aquest volum en forma líquida. Per a mesurar l’estabilitat es
mesuren 4ml de dissolució, s’escumen durant 1 minut i es conta el temps necessari per a que
apareguin 2ml de líquid. La dissolució que necessiti més temps per a que es formin 2ml de
líquid serà aquella que presenti més estabilitat.
Per tal d’observar l’evolució de la microestructura de les bombolles es van observar les
dissolucions de diferents concentracions de Tween 80 (0,5% i 5%) mitjançant microscòpia
òptica. El microscopi usat fou un Olympus SZ51 (ocular 2X, objectius 10X) i les imatges es van
prendre amb una càmera digital Olympus (5,1 Megapíxels, Zoom 4X) a 320 augments.

5.2. CARACTERITZACIÓ DE LES BASTIDES
En aquest apartat es pretén exposar les tècniques usades per a la caracterització de les
escumes sòlides de CaP. Per a cada una de les tècniques es definiran les propietats
determinades així com, en cas que siguin necessaris, els mètodes de preparació de les mostres
per tal d’efectuar-ne l’anàlisi.

Desenvolupament de bastides de ciment de fosfats de calci per a aplicacions en enginyeria de teixits ossis

Pág. 51

5.2.1. Difracció de Raigs X
Per tal de comparar el grau d’avenç de la reacció de presa en Ringers i en paper d’alumini així
com per tal de determinar les fases presents en el ciment sinteritzat es van realitzar estudis de
difracció de raigs X. Mitjançant la comparació dels difractogrames de les mostres que contenen
surfactant amb els difractogrames de les mostres de referència es pot determinar si el Tween 80
afecta en la velocitat de la transformació d’α-TCP a CDHA. Finalment també es determinarà si
la relació L/P afecta a la cinètica de la reacció de transformació. L’equip emprat fou un
difractòmetre geometria Bragg-Brentano PANalytical X’Pert PRO alpha1 (radi = 240
mil·límetres).
Per tal de detenir la reacció de presa als set dies en Ringers es desemmotllaven i
immediatament se submergien en acetona durant una hora. Seguidament es molien amb un
morter d’Àgata fins a aconseguir una pols fina.
La transformació d’α-TCP a CDHA es pot avaluar a partir de l’observació dels pics específics
que caracteritzen cada una de les dues fases en el rang (25 ≤ 2·θ ≤ 35). Així mateix també es
van analitzar els difractogrames de les bastides sinteritzades constituïdes per la fase β del
fosfat tricàlcic. Per determinar-ho es va fer ús de les taules de difracció de la JCPDA.

5.2.2. Porosimetria de mercuri
Mitjançant aquest tècnica és possible determinar la porositat oberta de les mostres, ja sigui la
microporositat com la macroporositat. Així mateix és possible conèixer la mida i distribució de
les interconnexions entre els porus. Tant la mida de les interconnexions com la distribució de la
seva mida esdevenen paràmetres fonamentals en la caracterització de les bastides al ser
determinants per al desenvolupament de la funció de suport per al cultiu cel·lular.
La màquina usada fou un porosímetre Autopore IV 9500 Micromeritics. L’assaig consisteix en
introduir mercuri en els porus de la mostra a diferents pressions de manera que, conegut el pes
de la mostra, el volum del mercuri i la pressió a la què ha estat introduït és possible conèixer la
porositat de la mostra.
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Inicialment el mercuri es troba dins d’un dispositiu anomenat
penetròmetre (Fig.5.1) que consisteix en un condensador de geometria
cilíndrica. En tot moment és possible conèixer el volum de mercuri
romanent en el penetròmetre mitjançant la mesura de la capacitància
elèctrica ja que aquesta disminueix a mesura que disminueix el volum de
mercuri. El volum de porus es calcula a partir del volum de mercuri
romanent en el penetròmetre al finalitzar l’assaig [22].
L’assaig consta d’una primera part en què les pressions efectuades per a
la intrusió del mercuri dins la mostra van des de 0,5 fins a 30psia i una
segona part en què van des de 30psia fins a 30000psia. Treballar en
aquests rangs de pressió implica determinar la porositat formada per
interconnexions amb una mida entre els 5nm i els 350μm. A mesura que
augmenta la pressió, el mercuri s’introdueix dins dels porus de la
mostra de manera que com més alta sigui aquesta, més petits seran Fig.
Fig.5.1. Penetròmetre

els porus que s’estaran omplint amb mercuri o, més ben dit, més petites

seran les interconnexions entre aquests. Per tant, mitjançant l’assaig a baixa pressió és possible
determinar la macroporositat mentre que l’assaig a altes pressions permet determinar la
microporositat. Així doncs mitjançant aquest assaig es pretenen determinar:
-

Porositat total

-

Mida de les interconnexions entre macroporus

-

Mida de les interconnexions entre microporus

-

Distribució de la mida de les interconnexions en la porositat total

de les bastides no sinteritzades i de les sinteritzades de composició 0,5% de Tween 80 i
relacions L/P=0,55 i L/P=0,65 (T055, T065) així com de les bastides de referència (R055 i R065)
no sinteritzades i sinteritzades.
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5.2.3. Immersió en mercuri
Mitjançant aquesta tècnica és possible determinar la densitat aparent de les mostres així com la
porositat. L’ús d’aquesta tècnica va encaminada a determinar el millor mètode d’emmotllament
de les provetes (amb espàtula o amb xeringa).
La immersió en mercuri es basa en el principi d’Arquímedes que afirma que un cos submergit
en un fluid experimenta una força ascendent equivalent al pes del fluid desplaçat.
aire
L’assaig consisteix en, un cop determinat el pes de les mostres en aire m mostra
, se
Hg
submergeixen en mercuri i es determina el pes del mercuri desplaçat m mostra
. Coneguda la

densitat del mercuri ( ρ Hg = 13,534 g / cm 3 ) es pot determinar el volum de mercuri desplaçat

V Hg , tenint en compte el principi d’Arquímedes es pot afirmar que aquest volum equival al volum
de la mostra submergida, per tant:

V Hg =

Hg
m mostra

ρ Hg

= Vmostra

(Eq.5.8)
Un cop conegut el volum de la mostra i a partir de la densitat real de la mostra (determinada
mitjançant la picnometria d’heli) es pot conèixer la densitat aparent de la mostra:
aparent
ρ mostra
=

V mostra

(Eq.5.9)

real
ρ mostra

Finalment, a partir de les densitats aparent i real es pot determinar la porositat de la mostra
segons:

⎛
ρ aparent
% Porositat = ⎜⎜1 − mostra
real
ρ mostra
⎝

⎞
⎟ ⋅ 100
⎟
⎠

(Eq.5.10)
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5.2.4. Picnometria d’Heli
El picnòmetre d’heli permet determinar la densitat real o altrament anomenada “skeletical” de les
mostres. L’equip usat es tracta d’un picnòmetre AccuPycTM 1330 de la casa Micromeritics.
El motiu pel qual s’usa heli és que aquest és el gas inert que presenta menor radi atòmic fet que
permet que pugui introduir-se en tot el volum de la mostra que no estigui constituït per sòlid
dens.
Es disposa de dues cambres connectades per una vàlvula en les que se suposa temperatura i
pressió ambient. L’una conté les mostres i l’altre està buida i inicialment la vàlvula que les
connecta està tancada. En el següent esquema (Fig.30) es pot visualitzar el dispositiu:

Vàlvula

Vcel·la

Vexp

Vmostra
Fig. 30. Esquema de funcionament del picnòmetre d’heli.

Inicialment totes dues cambres es troben a pressió i temperatura ambient de manera que:

Pa ⋅ (V cel ·la−Vmostra ) = n c ⋅ R ⋅ Ta

(Eq.5.1)

Pa ⋅ Vexp = n e ⋅ R ⋅ Ta
On
R és la constant dels gasos ideals (R=0,082 atm·L/mol·K)
nc és el nombre de mols de gas dins de la cambra on es troba la mostra
ne és el nombre de mols de gas dins de la cambra d’expansió
Ta és la temperatura ambient
Pa és la pressió atmosfèrica

(Eq.5.2)
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S’inicia a introduir heli en la cambra on hi ha la mostra fins a una pressió P1 de manera que
suposant comportament ideal del gas heli es pot afirmar que

P1 ⋅ (V cel ·la−Vmostra ) = nc ⋅ R ⋅ Ta

(Eq.5.3)

A continuació s’obre la vàlvula que uneix les dues cambres de manera que s’arriba a una
pressió P2 intermèdia entre P1 (pressió que efectua l’heli dins la cambra on es troba la mostra) i
Pa (pressió ambiental, dins la cambra on s’hi expandeix l’heli). Llavors es pot afirmar que

P2 ⋅ (V cel ·la−V mostra + Vexp ) = n c ⋅ R ⋅ Ta + n e ⋅ R ⋅ Ta
(Eq.5.4)
Substituint de les equacions (5.1) i (5.2) s’obté que:

P2 ⋅ (V cel ·la−Vmostra + Vexp ) = P1 ⋅ (V cel ·la−V mostra ) + Pa ⋅ Vexp

(Eq.5.5)

I operant amb l’anterior igualtat es pot concloure:

V mostra = Vcel 3la −

Vexp
P1 − Pa
−1
P2 − Pa
(Eq.5.6)

Finalment, tenint en compte que tant P1 com P2 s’han definit com pressions absolutes,
redefinint-les com pressions manomètriques (P1g=P1-Pa, P2g=P2-Pa) s’obté l’equació final que
permet determinar el volum ocupat per la fracció densa de la mostra:

Vmostra = Vcel ·la −

Vexp
P1g
−1
P2 g

(Eq.5.7)

Aquesta operació es realitza per vàries pressions compreses entre 0 i 10psig [23].
Seguidament es pesa la mostra de manera que efectuant el quocient entre el pes i el volum
calculat pel picnòmetre es determina la densitat real (o altrament dita “skeletical”) de la mostra.
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Per a que els resultats obtinguts siguin fiables cal que les mostres estiguin totalment lliures
d’humitat ja que sinó s’estaria cometent un error en la determinació del volum de la mostra (el
valor obtingut seria superior al real). Aquesta tècnica s’usarà per analitzar la influència en la
densitat real dels següents factors:
- el medi de reacció en la transformació d’α-TCP a CDHA (paper d’alumini o Ringers)
- el Tween 80, mitjançant la comparació de la densitat real de les escumes sòlides de
CaP amb les bastides de referència
- la relació L/P
- els tractaments de sinterització a 900ºC i a 1100ºC.

5.2.5. Superfície específica (BET)
La tècnica es basa en l'adsorció d'un gas inert a baixa temperatura sobre una superfície sòlida.
En el cas de mostres amb una superfície específica exposada igual o superior a 1,0 m2/g, el gas
que s'utilitza és el nitrogen, mentre que per a materials amb superfícies específiques inferiors a
1,0 m2/g, el gas emprat és el criptó. L’equip emprat fou un Micromeritics Asap 2000.
La preparació de les mostres és anàloga a la realitzada per a analitzar-les mitjançant difracció
de RX però en aquest cas no és necessari moldre-les.
Mitjançant la determinació de la superfície específica dels grànuls d’HA que conformen les
mostres és possible valorar la mida de partícula o cristalls. Es caracteritzarà la influència dels
següents paràmetres en la mida de partícula:
- el medi de reacció en la transformació d’α-TCP a CDHA (paper d’alumini o Ringers)
- el Tween 80 mitjançant la comparació de la mida de partícula de les mostres que
contenen un 0,5% de surfactant amb les mostres de referència
- la relació L/P
- la temperatura del tractament de sinterització
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5.2.6. Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)
Mitjançant l’observació de les mostres per microscòpia electrònica de rastreig és possible
observar tant la macroporositat com la microporositat així com la microestructura dels cristalls.
Mitjançant aquest anàlisi és possible interpretar els canvis microestructurals que impliquen cada
un dels tractaments de sinterització així com la possible influència del percentatge de surfactant
i la relació L/P en la porositat i la microestructura de les mostres.

5.2.6.1. Bastides no sinteritzades
L’equipament usat per a l’observació de les mostres no sinteritzades fou un microscopi Hitachi
H-4100FE que permet una resolució de fins a 1,5nm. L’observació es va efectuar a un potencial
de d’entre 3 i 10 KV segons els augments als que es volgués efectuar l’observació.
La preparació de les mostres consistia en adherir-les a un portamostres amb plata col·loïdal i
seguidament se’ls hi realitzava un recobriment de carboni.

5.2.6.2. Bastides sinteritzades
Les mostres sinteritzades es van observar amb un microscopi JEOL JSM-6400 a un voltatge
d’entre 15 i 20 eV.
En aquest cas el recobriment de les mostres es fa per sputtering amb or mitjançant un equip
Balzers SCD004. El recobriment efectuat es feia a un corrent de 8mA i s’aplicaven
aproximadament 600 segons.

5.2.7. Microscòpia òptica
Aquesta tècnica es va usar fonamentalment per observar la macroporositat que presentaven les
mostres a la superfície. El microscopi usat fou un Olympus SZ51 (ocular 2X, objectius 10X) i les
imatges es van prendre amb una càmera digital Olympus (5,1 Megapíxels, Zoom 4X).
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5.2.8. Resistència a la compressió
Per a la determinació de la resistència mecànica de les bastides es va realitzar un assaig de
compressió amb una màquina Adamel Lhomargy DY 34. Es van usar dues cel·les de càrrega
depenent de la resistència mecànica de les bastides: de 100N i de 10KN. L’assaig s’efectuava a
1mm/min fins la ruptura de les mostres.
Coneguda la força suportada en funció del desplaçament així com les dimensions de les
provetes es determina el mòdul elàstic i la tensió màxima suportada per les bastides.
Les mostres no sinteritzades s’assajaven després de finalitzat el procés d’assecat (un dia a 37
ºC) i les mostres sinteritzades s’assajaven una vegada aquestes assolien la temperatura
ambient.
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6. RESULTATS I DISCUSSIÓ
6.1. CARACTERITZACIÓ DE LES ESCUMES
6.1.1. Escumabilitat de la fase líquida
Tal i com s’ha esmentat anteriorment es van usar dues tècniques diferents per a mesurar
l’escumabilitat de les dissolucions amb concentració de 0,5% i 5% en pes de surfactant. Els
resultats obtinguts amb el primer mètode (consistent en mesurar el líquid obtingut a partir de
10ml d’escuma) es presenten a continuació (Fig.6.1)

Efecte de la concentració de Tween en l'escumabilitat
Tècnica 1

(Vescuma-Vlíquid final)/Vlíquid final

250%

200%

150%
0,5

5
Tween 80 (%)

Fig.6.1 Efecte de la concentració de surfactant Tween 80 en l’escumabilitat de les dissolucions (Tècnica 1).

Mitjançant la segona tècnica de mesura es van obtenir els següents resultats (Fig.6.2).

(Vescuma-Vlíquid final)/Vlíquid final

Efecte de la concentració de Tween en l'escumabilitat
Tècnica 2
800%

600%

400%

200%
0,5
Tween 80 (%)

5

Fig.6.2 Efecte de la concentració de surfactant Tween 80 en l’escumabilitat de les dissolucions (Tècnica 2).
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Tal i com es pot observar en tots dos casos l’escumabilitat de les dissolucions contenint un
0,5% en pes de surfactant és lleugerament major. Aquesta és un 3% superior a l’escumabilitat
de la dissolució del 5% respecte a la mitjana entre l’escumabilitat de les dues dissolucions.
Tenint en compte aquest valor alhora que la desviació estàndard obtinguda entre els diferents
experiments es pot concloure que l’escumabilitat per a totes dues dissolucions és la mateixa, fet
que concorda amb l’afirmació de M.R Porter segons la qual per sobre de la CMC el volum
d’espuma obtingut per a una certa quantitat de líquid no varia [2].
Observant els valors obtinguts en les dues tècniques es pot observar com el volum d’escuma
que correspon a un mil·lilitre de dissolució és major en el cas de mesurar l’escumabilitat
mitjançant la segona tècnica. Aquest fet deixa palès que mitjançant la segona tècnica es comet
menys error experimental i s’obté un resultat més exacte.

6.1.1.1. Influència de la temperatura en l’escumabilitat
Per tal de determinar si la temperatura influencia en l’escumabilitat del Tween 80 i, per tant,
optimitzar el procés d’escumejat a fi i efecte d’obtenir suports el màxim de macroporosos, es va
determinar l’escumabilitat a partir de dissolució a temperatura ambient ( T ≈ 20º C ) i dissolució a
12 ºC mitjançant la segona tècnica. Els resultats obtinguts es presenten en la següent figura
(Fig.6.3).

Efecte de la temperatura sobre l'escumabilitat

(Vescuma-Vlíquid final)/Vlíquid final

800%

700%

600%

500%

12

Tambient
T (ºC)

Fig.6.3. Efecte de la temperatura de les dissolucions en l’escumabilitat.
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Com es pot observar (Fig.6.3) l’escumabilitat a 12ºC és superior que a temperatura ambient. El
Tween 80 és un surfactant no iònic i, per tant, una disminució de la temperatura es tradueix en
un augment de la CMC [2]. Suposant però que tot i així la dissolució continua tenint una
concentració de surfactant superior a la CMC, l’escumabilitat no hauria de variar. Una possible
explicació seria que, al disminuir la temperatura la viscositat de la dissolució augmentés i, el
mecanisme de drenatge actués més lentament disminuint així la velocitat a la que les pel·lícules
de líquid que separen les bombolles esdevenen inestables fent-les coalescir. Suposant que
aquest mecanisme actua ja en l’interval de temps en què s’està escumant resultaria coherent
obtenir una menor escumabilitat a major temperatura.

6.1.2. Estabilitat de les escumes
A continuació es presenten els resultats obtinguts en la mesura de l’estabilitat de les
dissolucions per tal d’avaluar l’efecte de la variació de la concentració d’agent escumant en
l’estabilitat de l’escuma (Fig.6.4).

Efecte de la concentració de Tween en l'estabilitat
5

t1/2 (min)

4
3
2
1
0
0,5

5
Tween 80 (%)

Fig.6.4. Efecte de la concentració de Tween en l’estabilitat de l’escuma.

Com major sigui la concentració de surfactant, major és l’estabilitat de l’escuma. Per a una
concentració major de surfactant, més molècules d’aquest es trobaran en la interfície aire-líquid
de manera que hi haurà més surfactant disponible per a estabilitzar-les.
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A continuació es mostren les imatges preses amb el microscopi òptic a temps inicial (t=0minuts),
que s’entén com el moment en què s’ha finalitzat d’escumar 2ml de dissolució durant un minut
(Fig. 35).
Temps

Dissolució 0,5% Tween 80

Dissolució 5% Tween 80

0 minuts

Fig. 6.5. Imatges de microscòpia òptica d’escumes obtingudes a partir de dissolució al 0,5 i al 5% en pes de Tween 80.

Des d’un inici, la mida mitjana de les bombolles de la dissolució al 5% de Tween 80 és menor
fet que sembla indicar que, efectivament, l’estabilitat d’aquesta és major ja que, tal i com s’ha
comentat, la desestabilització d’una escuma passa per la coalescència de les bombolles.
Cal dir però, que la mida final dels porus presents en les bastides depèn tant de la cinètica de
desestabilització de l’escuma com de la velocitat de presa de la mescla final obtinguda barrejant
l’escuma i el ciment.

6.2. OBTENCIÓ DE LA MESCLA CIMENT H-ESCUMA I MODE DE
CONFORMACIÓ DE LES BASTIDES
6.2.1. Addició del ciment H a l’escuma
L’addició del ciment a l’escuma fent ús d’una malla no es considera que millori l’homogeneïtat
final de la mescla. Tot i que en un principi el ciment es reparteixi d’una manera més uniforme
sobre la superfície de l’escuma, donada la consistència de l’escuma i el baix pes de les
partícules de ciment, aquestes queden dipositades a la superfície sense incorporar-se en tot el
volum de l’escuma. Si s’aboca el ciment sense fer-lo passar per la xarxa, aquest no es reparteix
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d’una manera tan homogènia en la superfície però sí que travessa tot el volum de l’escuma i, el
resultat és que, a l’iniciar a barrejar les dues fases amb l’espàtula el grau de mescla entre elles
és major aconseguint-se així major homogeneïtat en menys temps.

6.2.2. Conformació de les bastides
6.2.2.1. Mètode de conformació
Les porositats obtingudes mitjançant immersió en mercuri per mostres conformades
amb espàtula i amb xeringa de composició 0,5% Tween, relació L/P=0,65 van ser (Fig.36):

Porositat mitjana
90

% Porosita

85

80

75

70

65
Espàtula

Injectada

Fig.6.6. Comparació de la porositat obtinguda conformant amb espàtula i amb xeringa.

Contràriament al que s’esperava, la porositat mitjana de les mostres conformades amb espàtula
és molt similar a la que presenten les injectades. Tot i així, tal i com es pot observar, la desviació
estàndard obtinguda conformant amb espàtula és molt superior. Tenint en compte aquests
resultats es va decidir injectar-les ja que aquest mode implica menys variabilitat entre les
mostres, més precisió. A més a més és més còmode i ràpid.

6.2.2.2. Influència del desemmotllant
La influència del desemmotllant en mostres injectades es va analitzar mitjançant microscòpia
òptica. A continuació es poden observar les superfícies de bastides injectades, l’una
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conformada després d’aplicar desemmotllant al motlle (Fig.6.7) i l’altra conformada sense
desemmotllant (Fig.6.8).

Fig 6.7. Bastida conformada usant desemmotllant.

Fig 6.8. Bastida conformada sense usar desemmotllant.

Tal i com es pot observar l’ús de desemmotllant per tal d’evitar que les bastides s’adhereixin a la
superfície del motlle no només actua de lubricant facilitant així el desemmotllatge de les mostres
sinó que a més a més impedeix que les bombolles de surfactant, a l’entrar en contacte amb el
tefló es trenquin augmentant així la porositat oberta en superfície. L’efecte del desemmotllant
consisteix en augmentar la hidrofòbia de la superfície dels motlles i, tenint en compte que la
pasta és hidròfila (la fase líquida està constituïda majoritàriament per aigua) redueix l’adherència
d’aquesta a la superfície. Per tant l’ús d’aquest esdevé cabdal en l’obtenció de bastides que
presentin macroporus en superfície i, per tant, que constitueixin un bon suport per al cultiu
cel·lular.

6.2.3. Reacció de presa i transformació a CDHA
Per tal de valorar quin medi de reacció és el més adient per a dur a terme la presa de les
bastides (7 dies en paper d’alumini o 1 dia en paper d’alumini i 7 submergides en Ringers) es
van efectuar vàries mesures de mostres de composició 0,5% Tween 80 i L/P = 0,65. Inicialment
es van analitzar les fases presents mitjançant difracció de raigs X per tal d’assegurar que en tots
dos casos es completava la reacció de transformació a CDHA. Seguidament es va avaluar la
resistència a compressió així com la densitat real de les mostres i la seva superfície específica.
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6.2.3.1. Difracció de raigs X
En la següent figura (Fig.6.9) es poden veure els difractogrames de les bastides reaccionades
en Ringers i en paper d’alumini. Els pics situats en angles característics de l’α-TCP estan
indicats amb un asterisc fucsia mentre que els que tenen un asterisc negre corresponen als
angles característics de la CDHA.

Difractogrames
2000

Ringers
Paper d'alumini

*

Intensitat

1500

*

*
*

*

1000

*
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0
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35

2·θ
Fig.6.9 Difractogrames de bastides preses en Ringers i en paper d’alumini.

A partir dels difractogrames obtinguts es pot veure com la bastida presa en paper d’alumini
presenta pics de força intensitat situats en angles característics de l’α-TCP (fitxa cristal·logràfica
JCPDS 09-0348). Tot i que la bastida presa en Ringers presenti un lleuger pic per a l’angle
2·θ=30,75, característic de l’α-TCP, es pot considerar que quasi bé s’ha completat la reacció de
transformació a HA (fitxa cristal·logràfica JCPDS 09-0432). Per una altra banda els pics
característics de l’HA són molt més intensos per a la bastida fargada en Ringers fet que indica
que la concentració d’HA és major i, per tant, el grau de reacció també és superior. Així doncs
es pot concloure que el medi de reacció més convenient és la dissolució de Ringers.
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6.2.3.2.Picnometria d’heli

Densitat real
2,80

3

ρreal (g/cm )

2,70

2,60

2,50

2,40

Paper d'alumini

Ringers

Medi de reacció
Fig.6.11. Comparació de les densitats reals obtingudes en diferents medis de reacció.

El motiu pel qual la densitat real de les mostres reaccionades en paper d’alumini i és inferior a
las reaccionades en Ringers pot ser degut al fet que el Tween 80, al ser soluble en medi aquós
hagi migrat cap a la dissolució de Ringers. Tenint en compte que la densitat del Tween 80
(ρTween-80=1,07 g/cm3) és inferior a la densitat de l’HA (ρteòrica=3,14 g/cm3) una menor
concentració en Tween 80 implicaria un augment de la densitat real de les mostres. La raó per
la que les densitats obtingudes són inferiors a la teòrica és que l’HA precipitada a partir de la
hidròlisi de l’α-TCP és deficient en calci (CDHA) mentre que la densitat teòrica que es reporta
correspon a HA estequiomètrica
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6.2.3.3. Superfície específica BET

Superfícies específiques
Superfície específica (m2/g)

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
Paper d'alumini

Ringers

Medi de reacció
Fig. 6.12. Superfície específica de bastides preses en paper d’alumini i en dissolució de Ringers.

La superfície específica de les mostres que han reaccionat en Ringers és superior a la que
presenten les mostres reaccionades en paper d’alumini (Fig.6.12). Això indica que efectivament,
tal i com s’ha dit en l’anàlisi dels difractogrames, el grau d’avenç de la reacció obtingut en
Ringers és superior ja que l’HA precipita en forma de cristalls augmentant així la superfície
específica.
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6.2.3.4. Resistència a la compressió

Resistència a la compressió
0,25

σ (MPa)

0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Paper d'alumini

Ringers

Medi de reacció
Fig 6.10. Resistència mecànica de bastides preses en paper d’alumini i en dissolució de Ringers.

Dels resultats obtinguts (Fig.6.10) es pot concloure que la resistència mecànica que presenten
les provetes reaccionades en Ringers és major. Això és degut a que, tal i com s’ha mostrat
anteriorment, les bastides preses en Ringers presenten un percentatge de reacció superior i,
per tant, la microestructura presentarà més cristalls entrecreuats, fet que afecta directament a la
resistència a la compressió. Per tant es confirma que el medi de reacció més adient per dur a
terme la reacció de transformació de fosfat tricàlcic α a hidroxiapatita deficient en calci és la
dissolució de Ringers.

6.3. CARACTERITZACIÓ DE LES BASTIDES NO SINTERITZADES
A continuació es presenten els resultats obtinguts en la caracterització de les bastides abans de
sinteritzar-les. Inicialment l’estudi se centrava en la caracterització de quatre bastides d’escuma
sòlida de CaP en què es variava la concentració de surfactant de la dissolució líquida (0,5%-5%
en pes) així com la relació L/P (0,55 i 0,65) a més de les bastides de referència, en què només
es variava aquest darrer paràmetre. Donat que les escumes fetes a partir d’una fase líquida
contenint el 5% en pes de surfactant no presentaven suficient integritat per a ser manipulades
sense que es malmetessin, es van haver de desestimar, ja que no podrien constituir un suport
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real per dur-hi a terme cultiu cel·lular. Així doncs, la influència del surfactant així com de la
relació L/P en els diferents paràmetres que es determinen a partir de les tècniques exposades
anteriorment, es realitzarà mitjançant l’estudi de les bastides T055, T065, R055 i R065 on les
primeres són les escumes sòlides de CaP que contenen un 0,5% en pes de surfactant i les
darreres són les bastides de referència i, per tant, no contenen surfactant.

6.3.1. Difracció de raigs X
Difractogrames
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R065
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Fig. 6.13. Comparació dels difractogrames de les bastides contenint un 0,5% de Tween 80 (T055 i T065) i les de referència (R055 i
R065).

Tal i com es pot observar (Fig.6.13) als 7 dies de reacció en Ringers la reacció de transformació
d’α-TCP a CDHA gairebé s’ha completat ja que presenten tots els pics característics de l’HA
(fitxa cristal·logràfica JCPDS 09-0432). Els difractogrames de les bastides T055 (L/P=0,55) i
T065 (L/P=0,65) indiquen que totes dues contenen el mateix percentatge d’HA i, per tant, es
conclou que la relació L/P no afecta en la cinètica de transformació d’α-TCP a CDHA. Per una
altra banda els difractogrames de les bastides que contenen el 0,5% en pes de Tween 80 (T055
i T065) són iguals als de les bastides de referència i, per tant, sembla que el surfactant tampoc
no influeix en la reacció de transformació. Concloent es pot afirmar que la composició final
després de la presa del ciment és exactament la mateixa per a totes les bastides.
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6.3.2. Porosimetria de mercuri
Porosimetries

dV/dlogD (ml Hg/g mostra)
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Fig.6.14. Porosimetries de mercuri de les bastides no sinteritzades.

Les interconnexions situades entre els 0,06 i els 0,3 μm (Fig.6.14) corresponen a la distància
entre cristalls. Com es pot observar aquesta quasi no es veu afectada per la relació L/P.
Les interconnexions situades entre els 0,8 i els 7 μm s’entenen com aquelles que corresponen a
la distància entre els aglomerats de cristalls precipitats. La bastida T065 presenta unes
interconnexions més grans, és a dir, la distància entre els aglomerats de cristalls és major.
Aquest resultat és coherent tenint en compte que com major sigui la relació L/P, menys quantitat
de ciment hi haurà per a un mateix volum de bastida.
Finalment, la macroporositat s’entén que correspon a la mida d’interconnexions majors a 10μm i
tal i com s’observa (Fig.6.14) aquestes són més petites per a la bastida amb major relació L/P
alhora que n’hi ha en més quantitat tal i com indica l’alçada del pic. La bastida amb relació
L/P=0,55 (T 055) presenta una mida d’interconnexions entre macroporus al voltant dels 60,5μm
mentre que la bastida amb relació L/P=0,65 (T065) té interconnexions al voltant de 30,2μm. Una
possible explicació a aquest fet seria que la bastida amb menor relació L/P, al contenir més
quantitat de ciment, a l’hora de mesclar-lo amb l’escuma caldria mesclar-lo durant més temps.
Això implicaria menor nombre de bombolles i de major mida.
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Mitjançant la comparació de les bastides que contenen surfactant i per tant han estat
escumades (T055 i T065) amb les bastides de referència (R055 i R065) es pot observar
clarament la influència del Tween 80 en la macroporositat (Fig.6.14). Les mostres de referència
no contenen mides d’entrada de porus superiors a les 1,5μm (R055) i 2,3μm (R065). Per tant
es pot concloure que efectivament l’ús d’un surfactant i posterior escumat de la dissolució de
ciment H-escuma indueix porositat en forma de macroporus en les bastides.
Així mateix es pot confirmar que els pics situats entre els 0,8 i els 7 μm es deuen a la relació L/P
i no al surfactant confirmant-se la hipòtesis que indica que com major sigui aquesta major és la
distància entre els aglomerats de cristalls. A més s’observa com per a aquest interval, les les
bastides de referència presenten major quantitat d’interconnexions. Tenint en compte que el
volum i la quantitat de pasta és la mateixa i que no hi ha macroporus sembla coherent que hi
hagi més quantitat de porus a aquesta distància.

6.3.3. Picnometria d’heli
Picnometries

ρreal (g/cm3)

2,76

2,72

2,68

2,64
T055

T065

R055

R065

Fig.6.15. Comparació de la densitat real de les bastides no sinteritzades.

A partir de les densitats reals obtingudes (Fig.6.15) per a les mostres amb relació L/P=0,55 i
L/P=0,65 i tenint en compte les desviacions estàndard obtingudes es pot concloure que la
relació L/P no influeix en la densitat real de l’hidroxiapatita precipitada.
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Comparant les bastides que contenen surfactant (T055, T065) amb les de referència (R055,
R065) sembla ser que el surfactant sí que podria influenciar en la densitat real fent-la augmentar
lleugerament.

6.3.4. Superfície específica (BET)
Superfícies específiques

Superfície específica (m2/g)
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Fig.6.16. Superfícies específiques de les bastides no sinteritzades.

A partir dels resultats obtinguts de les superfícies específiques (Fig.6.16) es pot concloure que
la relació L/P sembla que tingui força més influència en la superfície específica i, per tant, en la
mida dels cristalls de CDHA que el surfactant. Els cristalls que conformen les bastides amb
L/P=0,55 (T055, R055) tenen més superfície específica i, per tant, la mida d’aquests és inferior,
resultat coherent tenint en compte les imatges de microscòpia de rastreig (Fig.6.20).
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6.3.5. Microscòpia de rastreig (SEM)
A continuació es mostren imatges (Fig.6.17-6.20) obtingudes per microscòpia electrònica de
rastreig que mostren la macro així com la microestructura dels andamis T055 i T065.

3mm

3mm

Fig.6.17. Imatges de SEM de les bastides T055 i T065 (d’esquerra a dreta respectivament) a 20 augments.

Fig.6.18. Imatges de SEM de les bastides T055 i T065 (d’esquerra a dreta respectivament) a 100 augments.

Fig.6.19. Imatges de SEM dels bastides T055 i T065 (d’esquerra a dreta respectivament) a 2500 augments
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Fig.6.20. Imatges de SEM de les bastides T055 i T065 (d’esquerra a dreta respectivament) a 40.000 augments

Les imatges a 20 augments (Fig.6.17) mostren la superfície de les mostres on s’hi poden
observar els macroporus. En les imatges a 100 augments (Fig.6.18) es poden veure tant els
macroporus com les interconnexions (cavitats més fosques) a l’interior d’aquests. A 2500
augments (Fig.6.19) és possible veure les distàncies que separen les partícules de cristalls i fent
atenció a la imatge corresponent a la mostra T055 es pot veure les restes d’una cel·la de Halley,
característica de la reacció de presa de ciments. En la reacció de presa l’α-TCP es dissol i
precipita en forma de cristalls de CDHA donant lloc a grànuls que contenen alguns cristalls en el
seu interior i es troben recoberts per una escorça espessa de cristalls. Les imatges a 40000
augments (Fig.6.20) permeten veure la microestructura dels cristalls que les conformen.
Aquestes últimes semblen indicar que la mida dels cristalls de les bastides T0,55 són de mida
inferior als cristalls de les bastides amb una relació L/P superior. Tenint en compte que les T055
contenen major quantitat de ciment, la dissolució estaria més saturada que la de les bastides
T065, afavorint-se així la nucleació de cristalls de menor mida [6].

6.3.6. Resistència a la compressió
A partir de la força màxima suportada es calcula la tensió mitjançant l’àrea. Cal tenir en compte
que, tot i que les bastides, en principi, tenen un diàmetre de 6mm, per a calcular l’àrea es van
mesurar els diàmetres i se’n va extreure una mitjana. Els resultats obtinguts foren (Taula 6.1):
T055
T065

dm (mm)
5,9
5,88

Taula 6.1. Diàmetres mitjans de les bastides.
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Resistència a la compressió
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Fig.6.21. Variació de la resistència mecànica de les bastides T055 i T065.

La resistència de les mostres amb menor relació L/P i que per tant contenen més ciment H és
superior. Això és degut a que contenen més quantitat de sòlid per unitat de volum i, a més, la
mida de cristall és més petita tal i com s’ha observat mitjançant la determinació de la superfície
específica i les imatges de SEM (veure Fig.6.16. i Fig.6.20). En principi, una major quantitat de
cristalls de mida més petita implica més punts de contacte entre ells, fet que condueix a una
major resistència mecànica. A més, a partir de les porosimetries (veure Fig.6.14) s’observa com
la distància entre aglomerats de cristalls és inferior per a aquests andamis, fet que implica una
estructura més compacta i, per tant, més resistent.

6.4. CARACTERITZACIÓ DE LES BASTIDES SINTERITZADES
6.4.1. Difracció de Raigs X
En la següent figura (Fig.6.22) es poden veure els difractogrames de les bastides T055 i T065
sinteritzades a 900 ºC (T055 900, T065 900) i 1100 ºC (T055 1100, T065 1100). Els pics situats
en angles característics del β-TCP (fitxa cristal·logràfica JCPDS 09-0169) estan indicats amb un
asterisc vermell mentre que els que tenen un asterisc negre corresponen als angles de l’HA
(fitxa cristal·logràfica JCPDS 09-0432).
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Fig 6.22. Difractogrames de les bastides sinteritzades a 900 (T055 900ºC i T065 900ºC) i 1100ºC (T055 1100ºC i T065 1100ºC).

Tal i com s’observa quasi s’ha completat la reacció de transformació d’HA a β-TCP per a totes
les bastides. Si s’observen els pics característics d’aquesta darrera fase es pot veure com les
bastides que han estat sinteritzades a 1100ºC presenten intensitats de pic més altes que les
sinteritzades a 900ºC fet que en principi indicaria un major avenç de la reacció de transformació.
Així mateix, tal i com era d’esperar, no hi ha cap pic que indiqui que s’ha iniciat la transformació
al·lotròpica de fase β a fase α ja que aquesta es dóna als 1180 ºC. Així doncs, la sinterització
implica un canvi en la composició de les bastides (de CDHA a β-TCP). L’obtenció de la fase β
del fosfat tricàlcic no presenta cap problema des del punt de vista de biocompatibilitat, ans el
contrari ja que a més de ser una fase totalment biocompatible és més reabsorbible que la
hidroxiapatita deficient en calci (CDHA).

6.4.2. Porosimetria de mercuri
Tenint en compte l’alta porositat que presenten les escumes sòlides de CaP (bastides T055 i
T065) i que prèviament a la sinterització no s’efectua una compactació, no s’espera que es
produeixin completament els canvis estructurals que comportaria un tractament de sinterització
(veure Fig.3.9). L’absència d’una compactació prèvia implica que el nombre de punts de
contacte entre les partícules sigui baix respecte a un procés de sinterització “normal” fet que
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influeix directament en la densificació, el tancament de la porositat intercomunicada així com
l’increment de la resistència mecànica.
Seguidament es presenten les porosimetries de les bastides T055 (Fig.6.23) i T065 (Fig.6.24)
preses, després del tractament de sinterització a 900ºC i després del tractament de sinterització
a 1100ºC.

Porosimetries de la bastida T055
dV/dlogD (ml Hg / g mostra)
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Fig.6.23. Porosimetries de la bastida T055 presa i sinteritzada a 900 i 1100ºC..

Porosimetries de la bastida T065
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Fig.6.24. Porosimetries de la bastida T065 presa i sinteritzada a 900 i 1100ºC.
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Observant (Fig.6.23 i 6.24) el rang comprès entre els 0,06 i els 0,07 μm que correspon a la
distància entre els cristalls es pot veure com tant el tractament a 900ºC com el tractament a
1100ºC l’eliminen quasi en la seva totalitat sent major com més alta és la temperatura. Així
doncs, tal i com s’ha comentat anteriorment i com es podrà observar mitjançant les imatges de
microscòpia de rastreig, la sinterització implica un creixement i, en conseqüència, unió dels
cristalls formant partícules i aglomerats d’aquestes. Així mateix queda palès que els tractaments
de sinterització no han eliminat la porositat intercomunicada. Per tant, en relació a les etapes
que es donen durant el procés de sinterització i que s’han esmentat anteriorment, sembla que
en principi no s’ha completat la segona ja que implicaria l’eliminació de la porositat
intercomunicada.
La corba corresponent al tractament a 900ºC presenta un pic a 0,15 μm. Aquest es pot atribuir
al fet que la temperatura no sigui prou elevada per a que els les partícules (fruit de la unió dels
cristalls) no hagin tancat completament la seva microporositat entesa com la distància entre
elles (veure Fig.6.25). A més, tal i com s’observarà més endavant en imatges de microscòpia de
rastreig, les bastides sinteritzades a 900ºC presenten petits punts negres que indiquen que el
creixement dels cristalls a partir de la dissolució i precipitació ha deixat petits porus en la
superfície dels grànuls inicials. En principi, 900ºC no seria una temperatura prou alta per a que
aquests es tanquessin mentre que 1100ºC seria suficient per eliminar-los quasi en la seva
totalitat ja que el pic desapareix. Pel que fa a la distància entre les partícules i els aglomerats
d’aquestes, que correspon als pics situats entre 0,8 i 7μm, s’observa com a major temperatura
major és aquesta. Això pot ser degut al fet que, tal i com s’ha comentat, a mesura que els
cristalls van creixent els uns a expenses dels altres mitjançant la difusió, els aglomerats de
partícules (veure Fig.6.26) resultants es densifiquen i en conseqüència s’incrementa la distància
entre ells.
Aquest fet es pot corroborar a partir de la mesura dels diàmetres de les bastides. La contracció
aparent és notòria per a les bastides sinteritzades a 1100ºC tal i com es veurà més endavant,
fet que confirma la densificació esmentada.

Fig.6.25. Evolució del creixement dels cristalls durant els tractaments de sinterització.
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Fig.6.26. Evolució del creixement dels aglomerats durant els tractaments de sinterització.

Si s’observa la mida d’entrada de porus corresponent a la macroporositat es veu com la
tendència en les bastides T055 (Fig.6.23) no és la mateixa que en els T065 (Fig.6.24). En
principi la macroporositat s’atribueix més aviat al mode de preparació de les bastides i la seva
variació s’atribueix a la pròpia variabilitat del procés.
Per tal de verificar que els efectes vistos són conseqüència dels tractaments de sinterització i
que en cap cas (excepte per la macroporositat) el Tween afecta es va procedir a determinar la
porositat de mostres de referència (Fig.6.27 i Fig.6.28).
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Fig.6.27. Porosimetries de la bastida R055 presa i sinteritzada a 900 i 1100ºC.
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Porosimetries de la bastida R065
dV/dlogD (ml Hg/g mostra)
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Fig.6.28. Porosimetries de la bastida R065 presa i sinteritzada a 900 i 1100ºC

Tal i com es pot observar (Fig 6.27 i 6.28) l’augment de la distància entre els aglomerats de
cristalls a mesura que augmenta la temperatura de sinterització es reprodueix idènticament en
el cas de les bastides de referència. Així mateix també s’observa el pic als 0,15μm en les
bastides sinteritzades a 900ºC. Es pot concloure doncs que el Tween no afecta a la
microporositat. Per una altra banda les bastides de referència no presenten una mida d’entrada
de porus superior als 6μm, és a dir, no contenen macroporus i, per tant, es demostra l’eficàcia
de l’ús d’un surfactant en la creació de bastides macroporosos.
Tenint en compte que el temps de sinterització així com la temperatura són els paràmetres que
més influeixen en la densificació i que les bastides T055 presenten una bona porositat i, tal i
com es veurà més endavant, són les més resistents, es va sinteritzar una bastida T055 a
1100ºC mantenint-la durant deu hores a aquesta temperatura. El motiu pel qual es va decidir
canviar la variable temps per comptes de la temperatura, tot i que aquesta última sigui més
influent, rau en les transformacions al·lotròpiques. A 1180ºC es dóna la transformació de fase β
a fase α, per tant, augmentant la temperatura de sinterització s’hagués obtingut aquesta
darrera. Donat que la composició de partida és HA aquest tractament hauria implicat tres canvis
de fase (d’HA a β-TCP, de β-TCP α –TCP i durant el refredament de α-TCP a β-TCP). Tenint en
compte que les bastides presenten certa fragilitat i la seva alta porositat, els canvis de
l’estructura cristal·lina podria provocar la nucleació de microesquerdes.
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A continuació, per tal d’observar com influeix el temps de sinterització en la porositat es
presenta un comparació entre la porosimetria obtinguda en una bastida T055 sinteritzada a
1100ºC durant dues hores i mitja i una bastida T055 sinteritzada a la mateixa temperatura
durant 10h.

Influència del temps de sinterització en la porositat
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Fig.6.29. Influència del temps de sinterització per tractament de sinterització a 1100ºC en les bastides T055.

Tal i com s’observa (Fig.6.29) a partir dels pics corresponents a una mida d’entrada de porus
entre 0,8 i 7μm, un augment del temps de sinterització condueix a un increment de la distància
entre els aglomerats de partícules i, conseqüentment a una major densificació. Pel que fa a la
macroporositat, aquesta és la mateixa per a totes dues bastides, fet que confirma la teoria que
indica que aquesta depèn, fonamentalment, del mètode de preparació de les bastides.
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6.4.3. Picnometria d’heli
Les densitats reals obtingudes per a les bastides T055 i T065 preses, sinteritzades a 900ºC i
sinteritzades a 1100ºC es mostren en la següent figura (Fig.6.30)

Densitats reals

3
ρreal (g/cm )

3,5

Preses
900ºC
1100ºC

3,0

2,5

2,0
T055

T065

Fig.6.30. Variació de la densitat real de les bastides com a conseqüència dels tractaments de sinterització.

Les densitats reals de les bastides sinteritzades a 900ºC és de 3,1 (g/cm3). Tenint en compte
que la densitat teòrica del β-TCP és de 3,067 (g/cm3) [22] els resultats de densitats reals
concorden amb els difractogrames obtinguts que mostren que les bastides són β-TCP. Ara bé,
la densitat real de les bastides sinteritzades a 1100ºC i que, segons els difractogrames (veure
Fig.6.22) i tenint en compte el diagrama d’equilibri (veure Fig.3.5) estan compostos únicament
de β-TCP, presenten una densitat real inferior. Una possible causa seria que, tal i com s’ha dit, a
1100ºC desapareixen les petites cavitats que es formen degut a la unió entre cristalls. Els grans
de CDHA formats a partir de la reacció de presa consisteixen en estructures que a l’interior
presenten algun cristall però la seva densitat interna és molt inferior a la de l’escorça que els
envolten. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, a 1100ºC una gran quantitat de porus entre
partícules formades per cristalls s’han tancat com a conseqüència del creixement les unes a
expenses de les altres. D’aquesta manera, la gran majoria dels grans formats per les partícules
romandria inaccessible per l’heli. Així, el volum d’heli introduït seria inferior, donant així un valor
de volum de mostra superior al real que conduiria a un valor de la densitat inferior al real.
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Per tal de verificar aquesta hipòtesi es van triturar tres bastides T055 sinteritzades a 1100ºC i es
va procedir a mesurar-ne la densitat real. En principi, al moldre-les, suposant que es poguessin
trencar totes les estructures esmentades, s’hauria d’obtenir una densitat molt propera a la del βTCP. Els resultats obtinguts foren:

Densitats reals de la bastida T055
3,5
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T055 900
T055 1100
T055 1100 mòlta"

3
ρreal (g/cm )

3,3
3,0
2,8
2,5
2,3
2,0
Fig.6.31. Variació de la densitat real de la bastida T055.

La densitat real obtinguda (Fig.6.31) després d’efectuar les mesures de la mostra mòlta
indiquen que la hipòtesi formulada probablement sigui certa. El fet que el valor obtingut presenti
una desviació estàndard força més gran que la resta i tenint en compte que el resultat obtingut
és lleugerament inferior a l’esperat pot ser degut a que la mòlta, en algun cas, no hagi estat
suficient per a destruir completament les estructures esmentades anteriorment.
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6.4.4. Superfície específica BET
Superfícies específiques

Superfície específica (m2/g)
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Fig.6.32. Superfícies específiques de les bastides preses, sinteritzades a 900 i a 11100ºC.

La Fig.6.32 mostra la disminució de la superfície específica com a conseqüència dels
tractaments de sinterització. Mitjançant aquests resultats i les imatges de SEM que es veuran
més endavant es pot concloure que la sinterització implica la unió de cristalls passant així a
formar partícules i aglomerats d’aquestes. Així mateix es mostra com la disminució de la
superfície específica és molt més pronunciada entre les bastides fargades i les sinteritzades
mitjançant el tractament a 900ºC que entre aquestes i les sinteritzades a 1100ºC. Aquest
resultat és coherent tenint en compte que la microestructura de cristalls deixa d’existir al
sinteritzar els andamis per passar a formar-se partícules. En canvi, un augment de la
temperatura de sinterització provoca canvis microestrucutrals fent-les créixer i, per tant,
disminuint així la seva superfície específica, però la disminució és molt menys dràstica al no
canviar la morfologia d’aquestes.
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6.4.5. Microscòpia de rastreig (SEM)
En les següents figures es poden observar imatges primerament de la microestructura de les
bastides T055 i seguidament de la bastida T065 després dels tractaments de sinterització.

6μm
6μm
Fig.6.33. Imatges de SEM de la bastida T055 a 10000 augments després de sinteritzar-la a 900 i a 1100ºC (d’esquerra a dreta
respectivament).

6μm

6μm

Fig.6.34. Imatges de SEM de la bastida T065 a 10000 augments després de sinteritzar-la a 900 i a 1100ºC (d’esquerra a dreta
respectivament).

Tal i com es pot observar (Fig.6.33 i Fig.6.34) les imatges de SEM que mostren la
microestructura de les bastides sinteritzades deixen palès que la sinterització implica un
augment de la mida de les partícules.
En les imatges corresponents al primer tractament de sinterització es poden veure diferents
mides de partícula fruit de la unió dels cristalls. Si s’observen les imatges de les bastides
sinteritzades a 1100ºC s’observa un creixement notable de les partícules respecte a les
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bastides sinteritzades a menor temperatura, fet que indica que hi ha hagut una major difusió
permetent així la unió i conseqüent creixement de les partícules.
En les porosimetries, el pic a 0,15mm (Fig.6.23, Fig.6.24, Fig.6.27 i Fig.6.28) s’atribuïa a la
distància entre partícules formades a partir de cristalls així com a les cavitats romanents com a
conseqüència del creixement de les partícules les unes a expenses de les altres. Observant les
imatges del primer tractament (900ºC) a 2500 augments s’observen les petites cavitats en forma
de punts negres. En les imatges de les bastides sinteritzades a 1100ºC es pot observar com
encara existeix algun porus que conduiria cap al centre de les partícules però tal i com indiquen
les porosimetries, aquests quasi s’haurien eliminat.
A continuació es pot observar una imatge de la bastida sinteritzada mitjançant el tractament a
1100ºC mantenint-la a aquesta temperatura durant 10h.

6μm
Fig.6.35. Imatge de SEM a 10000 augments de la bastida sinteritzada a 1100ºC durant 10h.

Comparant l’estructura de la bastida sinteritzada durant 10h a 1100ºC (Fig.35) amb l’estructura
de les bastides sinteritzades durant 2’5h (Fig.6.33 i Fig.6.34) a aquesta mateixa temperatura,
s’observa clarament com les partícules han continuat creixent. Observant la Fig.6.35 es pot
veure un punt negre seria un porus situat entre partícules d’un aglomerat. En principi, a 1100ºC
se suposa que els porus situats entre partícules s’haurien tancat quasi en la seva totalitat. Ara
bé, aquells que no s’haguessin tancat veurien incrementada la seva mida com a conseqüència
de la densificació esdevenint d’una mida similar a la distància més petita que separa els
aglomerats de partícules.
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6.4.6. Resistència a la compressió
Anàlogament a les bastides no sinteritzades, es va procedir a mesurar el diàmetre per tal de
determinar la tensió màxima. En aquest cas però l’objectiu d’aquesta mesura era valorar si
aquestes es contrauen durant els processos de sinterització. Els valors obtinguts foren (Taula
6.2):
dm 900ºC
5,70
5,78

T055
T065

dm 1100ºC
5,36
5,46

Taula 6.2. Diàmetres mitjans de les bastides sinteritzades

A partir de les mesures efectuades es pot concloure que tant en el tractament a 900ºC com en
el de 1100ºC les bastides es contrauen. Per tal de valorar la notorietat d’aquest factor es van
calcular els percentatges de contracció aparent respecte els diàmetres de les bastides fargades
(Taula 6.3).
T055
T065

% contracció 900ºC
3,2
1,8

% contracció 1100ºC
9,0
7,2

Taula 6.3. Contracció aparent de les bastides sinteritzades

La contracció de les bastides sinteritzades mitjançant el tractament a 1100ºC és força més
notable que la de les sinteritzades a 900ºC. A més, les bastides contenint menor relació L/P, és
a dir, més quantitat de ciment, presenten major contracció. El resultat sembla coherent tenint en
compte que contenen menor quantitat d’aire.

Resistència a la compressió
0,4
Preses
900ºC
1100ºC

σ (MPa)
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0
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T065

Fig.6.36. Resistència a la compressió de les bastides no sinteritzades vs les sinteritzades.
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Els resultats obtinguts (Fig.6.36) conclouen que la sinterització de les bastides macroporoses
mitjançant els tractaments a 900 i 1100ºC durant 2h 30minuts no condueix a un augment en la
resistència mecànica. El fet que als 900ºC hi hagi una disminució de la resistència mecànica pot
ser degut al fet que els cristalls s’uneixen per difusió creixent els uns a expenses dels altres
donant pas a partícules i desapareixent així l’entrecreuament entre aquests, paràmetre
microestructural cabdal en la resistència mecànica. Als 1100ºC però, la resistència mecànica
experimenta un augment. Aquest fet seria degut a que, tot i que anàlogament al tractament a
900ºC deixen d’existir cristalls, en aquest cas la temperatura seria prou alta com per a que
existís una major unió entre aquests per formar partícules de major mida i, a la vegada, tancarse els porus entre aquestes. A més, la difusió també es donaria entre els aglomerats de
partícules produint-se una major densificació (Veure Fig.6.26). Aquest factor seria més influent
que el primer en la resistència mecànica i, per tant, la faria augmentar.
Per tal de valorar si la causa de la disminució de la resistència mecànica era conseqüència de la
porositat es va realitzar el mateix tractament a bastides de referència, és a dir, obtingudes a
partir d’una fase líquida no escumada.
Anàlogament a les bastides poroses primerament es van mesurar les provetes per tal de
determinar-ne la contracció com a conseqüència dels tractaments de sinterització (el diàmetre
inicial tant per a les R1 com per a les R2 és de 6mm).

R055
R065

dm 900ºC
5,85
5,78

Desviació estàndard
0
0

dm 1100ºC
5,43
5,37

desviació estàndard
0,05
0

Taula 6.4. Diàmetres mitjans de les bastides de referència sinteritzades

R055
R065

% contracció 900ºC
2,5
3,8

% contracció 1100ºC
9,5
10,5

Taula 6.5. Contracció de les bastides de referència sinteritzades

Anàlogament a les poroses la contracció és més acusada en les bastides sinteritzades a
1100ºC. En aquest cas les bastides amb major relació L/P inferior i que per tant, contenen
menys quantitat de ciment, presenten major contracció.
A continuació es presenten els resultats de resistència a la compressió obtinguts per a les
bastides de referència preses i sinteritzades a 900 i a 1100ºC. Tal i com es pot apreciar (Fig.37)
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aquestes presenten una resistència mecànica molt superior a les bastides formades d’escumes
sòlides de CaP (6.36)

Resistència a la compressió de les bastides de referència
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Fig 6.37. Resistència a la compressió de les bastides de referència no sinteritzades vs les sinteritzades

Observant els resultats (Fig.55) sembla que es pot confirmar que una temperatura de 900ºC
disminueix la resistència mecànica. Per tant es confirma que la causa rau en la microestructura,
és a dir, en el fet que a l’iniciar-se la unió entre cristalls es perd el factor de l’entrecreuament i, a
més, la temperatura no és prou alta per a que s’uneixin les partícules entre elles. En aquest cas
però la resistència a 1100ºC augmenta, fet que s’atribueix al fet que no continguin macroporus.
El motiu pel qual en les bastides que contenen surfactant la resistència a 1100ºC és igual o
menor que les fargades mostra que la macroporositat és un factor més influent en la resistència
mecànica que no pas els paràmetres microestructurals. És a dir, tot i que a aquesta temperatura
els canvis microestructurals conduirien a un augment de la resistència (pels factors anteriorment
esmentats), la macroporositat impedeix que així sigui.
Tal i com s’ha comentat anteriorment, es va realitzar un tractament de sinterització de 10h a
1100ºC en les bastides T055 al ser aquestes les que major resistència mecànica presentaven.
Com es pot observar (Fig. 6.38) l’augment del temps de sinterització condueix a un fort augment
de la resistència mecànica (40% respecte a les bastides preses). Tal i com mostrava la
porosimetria (Fig.6.29), un augment del temps implica un augment de la distància entre
partícules i aglomerats de partícules fet que indica que s’està produint densificació. Tot i que la
distància entre aglomerats augmenti, aquells que presenten punts d’unió entre ells s’uniran per
passar a formar aglomerats de major mida (Fig.6.26).
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Influència del temps de sinterització en la resistència a la compressió
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0
Fig. 6.38. Influència del temps de sinterització a 1100ºC en la resistència mecànica de les bastides T055.

6.5. INFLUÈNCIA DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA MIDA DE
PARTÍCULA EN LA POROSITAT I LA RESISTÈNCIA MECÀNICA
Es va estudiar la influència de la distribució de la mida de partícula en la resistència mecànica i
la porositat de les bastides T055 preses i sinteritzades 1100ºC. Es van usar, tal i com es
comenta en l’obtenció de la fase sòlida, dos ciments mòlts amb protocols que impliquen equips
així com temps i velocitats de mòlta diferents. Així doncs, es van comparar els resultats de
porositat i resistència mecànica de les bastides estudiades fins al moment (protocol de mòlta
15:450) amb els resultats de bastides fetes a partir d’α-TCP molt segons el protocol 8:30:30.
A continuació (Fig.6.39) es presenten les granulometries de cada un dels ciments (protocol
15:450 i 8:30:30) usats per a la conformació de les bastides que mostren la distribució de la
mida de la partícula de cada un d’ells.
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Fig.6.39. Distribucions de la mida de partícula d’α-TCP obtingudes segons els protocols de mòlta 15:450 i 8:30:30.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, tots dos protocols de mòlta condueixen a l’obtenció d’αTCP amb una mida mitjana de partícula de 5,56μm. Ara bé, tal i com es pot observar (Fig.6.39),
el protocol 8:30:30 presenta una distribució de mida de partícula que presenta un petit pic situat
a una mida inferior als 5,56μm. Això implicaria que, tot i que no es pugui dir que sigui bimodal, la
distribució de mida de partícula obtinguda amb el protocol 8:30:30 és més estesa i, per tant,
contindrà major quantitat de partícules d’α-TCP de diferents mides, concretament més petites
en comparació al protocol 15:450.

6.5.1. Porosimetria de mercuri
Influència de la distribució de la mida de partícula en la
porositat
dV/dlogD (ml Hg/mg mostra)

1,2
1

T055 8:30:30
T055 8:30:30 1100
T055 15:450
T055 15:450 1100

0,8
%P = 66.04

%P = 65.07
0,6

%P = 66.56
%P = 65.95

0,4
0,2
0
0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

Mida d'entrada de porus (μm)
Fig.6.40. Comparació de la porositat de bastides obtingudes a partir d’α-TCP amb diferent distribució de la mida de partícula.
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Observant la porosimetria de la bastida T055 8:30:30 presa (Fig.6.40) es veu com la distància
entre cristalls és la mateixa que en la T055 15:450, mentre que la distància entre partícules és
força més petita. Aquest fet sembla coherent tenint en compte que la bastida T055 8:30:30, al
tenir més quantitat de partícules de diferents mides, les més petites es podrien col·locar en els
espais entre les grans. Anàlogament al vist fins ara la sinterització incrementa la distància entre
els aglomerats i per una altra banda la macroporositat no sembla veure’s afectada pel canvi de
la distribució de partícula en tant que no se’n pot deduir una tendència determinada.

6.5.2. Resistència a la compressió
Influència de la distribució de la mida de partícula en la
resistència a la compressió
1
Preses
1100 ºC

σ (MPa)

0,8
0,6
0,4
0,2
0
T055 15:450

T055 8:30:30

Fig.6.41. Resistència mecànica de bastides obtingudes a partir d’α-TCP amb diferent distribució de la mida de partícula.

Les bastides fetes amb el ciment molt segons el protocol 8:30:30 presenten una resistència
mecànica molt superior a les bastides corresponents al ciment molt segons el protocol 15:450.
Observant la corba de distribució de la mida de partícula (Fig.6.39) es veu com el ciment
8:30:30 presenta una distribució bimodal. Tal i com s’ha comentat anteriorment observant les
corbes de distribució de la mida de partícula (Fig.6.39), el fet que hi hagi partícules de mides
diferents implica que l’estructura sòlida dels andamis sigui més compacta ja que l’espai
romanent entre partícules de mida més gran l’ocupen aquelles presenten una mida inferior. Una
major

compacitat

es

tradueix

en

un

augment

de

la

resistència

mecànica.
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7. CONCLUSIONS
De l’estudi realitzat per a optimitzar el procés d’obtenció de la mescla ciment H-escuma i de la
conformació de les bastides es conclou que :
- l’addició del ciment H a l’escuma sense l’ús d’una malla permet d’obtenir una major
dispersió de la fase sòlida dins l’escuma i la conformació mitjançant xeringa assegura un procés
més reproduïble
- la reacció de presa en Ringers assegura una transformació més ràpida alhora que millors
propietats mecàniques
Pel que fa a les formulacions dels ciments plantejades:
- es desestima l’ús de ciments contenint un 5% en pes de surfactant degut a la baixa
resistència que presenten
- la bastida que presenta un millor compromís porositat-resistència mecànica és la que conté
un 0,5% de Tween en la fase líquida i una relació L/P de 0,55 (T055).
La relació L/P (0,55 – 0,65) i la concentració de surfactant (0, 0’5 i 5% en pes a la fase líquida)
influeixen en la porositat i la resistència mecànica:
- les bastides amb menor relació L/P presenten major resistència mecànica i una mida de
microporus menor
- la macroporositat no es veu afectada per la relació L/P mentre que sí que es veu afectada
per l’ús de surfactant
Els tractaments de sinterització a 900ºC i 1100ºC impliquen canvis microestructurals tals que:
- s’obtenen bastides de fosfat tricàlcic beta, fosfat de calci totalment biocompatible i més
reabsorbible que la hidroxiapatita
- es produeix una densificació i una reducció de la superfície específica com a conseqüència
de la unió i coalescència de cristalls
- el tractament a 900ºC durant 2h 30 minuts no produeix un augment de la resistència a la
compressió ni en el cas dels ciments ni de les escumes
- el tractament a 1100ºC durant 2h 30minuts, encara que en els ciments no escumats
produeix un augment molt significatiu de la resistència a la compressió, en el cas de les
bastides escumades no és suficient per a que la unió entre partícules es tradueixi en un
augment de la resistència mecànica. El tractament a 1100ºC durant 10h sí que produeix un
augment de la resistència en el cas de les escumes.
Una distribució de mida de partícula del ciment H més estesa, com la del 8:30:30, implica una
disminució de la distància entre els aglomerats de partícules que es tradueix en un augment de
la resistència mecànica de les escumes per a una mateixa porositat total.
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8. PROPOSTES
El procés d’obtenció de les bastides, tal i com s’ha vist, és força manual. Aquest fet implica
l’obtenció de bastides que sovint presenten desviacions estàndard força significatives en la
mesura d’algunes de les seves propietats. La creació d’un dispositiu mecànic que fos capaç de
dur a terme el procés de fabricació de les mateixes asseguraria una menor variabilitat de les
característiques de les bastides.
En relació al mode de conformació de les bastides, tenint en compte els resultats de porositat
obtinguts en les bastides injectades i conformades amb espàtula mitjançant immersió en
mercuri, es proposa determinar-la a través de la porosimetria de mercuri. Aquesta tècnica
proporcionaria informació sobre la diferència en la microporositat (cabdal en la resistència
mecànica) i conseqüentment en la conveniència d’avaluar la influència del mode de
conformació en la resistència mecànica.
Així mateix, en relació a la influència de la distribució de la mida de partícula i del temps de
sinterització en l’increment de la resistència mecànica, es proposa dur a

terme varis

tractaments de sinterització de bastides que continguin un 0,5% de Tween en la fase líquida i
una relació L/P de 0,55 (T055) fetes amb ciment H 8:30:30 variant el temps de sinterització.
L’objectiu seria concloure el màxim de resistència mecànica que és possible assolir a 1100ºC,
Així mateix resultaria interessant analitzar el comportament d’una pols mòlta durant un temps
encara més llarg.
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9. COSTS ECONÒMICS I MEDIAMBIENTALS
9.1. COSTS ECONÒMICS
9.1.1. Materials
A continuació es presenta una taula amb una estimació aproximada de la quantitat de
matèria primera usada al llarg de tot el projecte. La matèria prima inclou tots els reactius
necessaris per a la fabricació de les bastides de fosfat de calci.
Producte

Quantitat (grams)

Cost (€)

Carbonat de calci (CaCO3)

96,8

32,53

Hidrogenfosfat de calci (CaHPO4)

263,2

3,53

Hidroxiapatita precipitada (Ca10(PO4)6(OH)2)

5,8

0,12

Hidrogenfosfat de sodi (Na2HPO4)
Clorur de sodi (NaCl)
Tween 80

12,50
45
13,0

0,75
0,39
2,45
39,76

Taula 11. Costs estimats de les matèries primeres usades.

9.1.2. Tècniques de caracterització
Seguidament es presenta una estimació dels costs econòmics relatius als experiments
duts a terme. Els costs que raporten no inclouen el cost energètic per a fer funcionar els equips
així com els costs d’amortització dels mateixos.
Tècnica

Cost €/assaig o hora

Cost total tècnica

Difracció RX

6,74

67,42

Resistència a la compressió

3,02

30,2

Porosimetria

63

1134

Picnometria d'heli
Immersió en mercuri
Microscòpia òptica
Microscòpia de rastreig (SEM)
- Hitachi H-4100FE
- JEOL JSM-6400
Superfície específica BET

0,50
0,20
0,05

10
1,20
0,20

5,01
31,5
7,32
Cost total experiments

40,08
157,5
87,84
1528,44

Taula 12. Costs estimats de les tècniques de caracterització dutes a terme.
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9.2. COSTS MEDIAMBIENTALS
Les

matèries usades per a la fabricació de les bastides no duen associat cap cost

mediambiental remarcable tenint en compte ja sigui la naturalesa dels productes (fosfats de
calci, hidrogenfosfat de sodi) com les quantitats usades per a la realització del projecte
(surfactant Tween 80).
En relació a les tècniques de caracterització usades caldria destacar el mercuri com a
contaminant ambiental perillós. La perillositat que suposa va lligada al fet que, al tractar-se d’un
metall pesat no és biodegradable i, a més, té un alt potencial de bioacumulació en els
organismes vius. La toxicitat del mercuri depèn de l’estat en el que es trobi, és a dir, si està
directament com a metall, formant part d’un compost inorgànic o bé orgànic. En el cas present
el mercuri que s’usa està en forma de metall directament. Es considera un tòxic agut i crònic i
alguns dels efectes més importants que provoca en organismes vius són danys al sistema
nerviós i al ronyó [24]. És per això que tots els experiments que requereixin l’ús del mateix cal
dur-los a terme en sales habilitades amb dispositius d’aireació i sempre fer ús de guants.
Pel que fa a la gestió dels residus originats en els experiments, aquests es divideixen en quatre
grups que es detallen a continuació:
-

Aigües amb restes de mercuri: les aigües usades per a la neteja dels

utensilis que hagin estat en contacte amb mercuri.
-

Residus sòlids amb restes de mercuri: utensilis usats durant l’experiment que
puguin contenir mercuri. Ex.: guants, paper, etc.

-

Mostres assajades: les mostres a les que s’ha determinat la porositat ja sigui
mitjançant immersió en mercuri com per porosimetria queden impregnades
del metall.

-

Mercuri: és el propi metall usat en els experiments.

Es disposa de recipients habilitats per a contenir cada tipus de residu que, periòdicament,
l’empresa gestora dels residus de la Universitat Politècnica de Catalunya, els recull per tal de
dóna’ls-hi el tractament adequat.
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