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Resum 

Les resines epoxi, són un tipus de polímers termoestables que s'utilitzen en una gran 

varietat d'aplicacions. Tenen unes excel·lents propietats tant mecàniques com elèctriques, 

resistència a altes temperatures i a nombrosos agents químics. No obstant això, presenten 

certs inconvenients, com per exemple la seva elevada fragilitat.  

El present projecte estudia el comportament d'una resina epoxi (DGEBA) modificada amb 

polímers hiperramificats (HBP) amb grups terminals hidroxil, fent servir com a iniciador 

aniònic 1-metilimidazola. L'objectiu del projecte és comprovar l'efecte que tenen els 

polímers hiperramificats sobre el curat i les propietats de la resina epoxi. El procés de curat 

s'ha caracteritzat mitjançant calorimetria diferencial  i espectroscòpia infraroja utilitzant 

mètodes d'anàlisi cinètica. Les propietats tèrmiques i termomecàniques dels materials 

obtinguts s'han estudiat mitjançant tècniques d'anàlisi tèrmica, termomecànica, 

dinamomecànica, això com amb mesures de resistència a l'impacte. La contracció durant el 

curat s'ha avaluat mitjançant l'anàlisi termomecànica i mesures de densitat. Per últim s'ha 

analitzat la microestructura dels materials curats mitjançant microscòpia electrònica. 
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1. Glossari 

DGEBA Diglicidil èter de bisfenol-A 

H30  Polièster Boltorn®H30 

1MI  1-metilimidazola 

HBP  Polímer hiperramificat 

Tg  Temperatura de transició vítria 

Tg0   Temperatura de transició vítria d’una mostra sense curar 

Tg 
  Temperatura de transició vítria d’una mostra totalment curada 

Tgel  Temperatura de transició vítria del material en el punt de gelificació 

Tu  Temperatura d’ús 

Tc  Temperatura de curat 

  Velocitat d’escalfament 

Cp  Capacitat calorífica a pressió constant 

ax  Grau de conversió 

agel  Conversió en què es produeix la gelificació 

tgel  Temps de gelificació 

L  Gruix 

Lt  Gruix de la mostra a temps t 

L0  Gruix de la mostra a l’inici de la reacció 

L∞  Gruix de la mostra al final de la reacció 

aTMA  Grau de contracció 

  Densitat de la mostra 
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dx/dt  Velocitat de reacció 

dh/dt  Velocitat d’alliberació de calor 

dhtotal  Calor total alliberat durant la reacció de la resina 

dhres  Calor residual necessària per a completar la reacció de la resina 

E  Energia d’activació 

A  Factor preexponencial 

k  Constant cinètica 

g(a)  Funció integral del grau de conversió 

DSC  Calorimetria diferencial d’escombrat 

TGA  Termogravimetria 

TMA  Anàlisi termomecànica 

FTIR  Espectrofotometria infraroja 

ATR  Reflectància total atenuada 

DMTA  Anàlisi dinamo-mecànica-tèrmica 

SEM  Microscòpia electrònica d’escombrat 

phr  Percentatge en massa sobre el total 

ee  Equivalent epoxi 

A  Absorbància de l’espècie analitzada mitjançant FTIR 

ε  Absortivitat de l’espècie analitzada mitjançant FTIR 

C  Concentració de l’espècie analitzada mitjançant FTIR 

l  Camí òptic 

d  Desfasament entre la tensió sinusoïdal i la deformació sinusoïdal 

determinada mitjançant l’anàlisi termodinamomecànica 
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E’  Mòdul d’emmagatzematge 

E’’  Mòdul de pèrdues 

KAS  Mètode Kissinger-Akahira-Sunose 

RI  Resistència a l’impacte 

Eabs  Energia absorbida 

E0  Energia de pèrdues degudes a fregaments mecànics 

S  Superfície 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Des de fa diversos anys el Laboratori de Termodinàmica i Fisicoquímica del Departament 

de Màquines i Motors Tèrmics de l’ETSEIB, en col·laboració amb el Departament de 

Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili  de Tarragona, 

desenvolupa projectes d’investigació relacionats amb la caracterització, processat i millora 

de nous materials termoestables utilitzant mètodes i tècniques calorimètriques, 

termomecàniques i espectroscòpiques. 

Poden destacar-se els treballs realitzats sobre formigons de polímers, materials composats 

per a aplicacions de modelatge (SMC), curat de pintures en pols, materials termoestables 

amb xarxes interpenetrades  (IPN), materials epoxídics anisotròpics i resines epoxi amb 

propietats millorades pel que fa a contracció, fragilitat i reciclabilitat mitjançant, entre 

d’altres, polímers hiperramificats i estrelles. 

Aquest projecte s’emmarca en la línia d’investigació centrada en l’estudi de la utilització de 

polímers en formulacions termoestables amb el fi de millorar les propietats mecàniques dels 

materials resultants, en especial en una disminució de la seva fragilitat i l’augment de la 

resistència a l’impacte. 

2.2. Motivació 

Les resines epoxi, són un dels materials termoestables més importants a causa de les 

seves propietats mecàniques hi ha la seva bona resistència tant química com tèrmica. No 

obstant això, a causa de l’alta reticulació que es forma durant la reacció de curat, també 

presenten un comportament fràgil. 

Per millorar la tenacitat de les resines s’incorpora a la xarxa epoxídica agents modificadors. 

Des de fa algun temps el Laboratori de Termodinàmica i Fisicoquímica de la ETSEIB ve 

investigant sobre aquest àmbit. Els recents projectes i treballs publicats estudien el 

comportament de la resina modificada amb diferents tipus d’hiperramificats durant la 

reacció de curat i el que això comporta en el canvi de les seves propietats. 

En el present projecte es pretén, mitjançant l’addicció de  diferents proporcions de polímer 

hiperramificat (HBP) a la xarxa epoxídica, crear una segona fase rica en l’hiperramificat 

capaç d’absorbir les deformacions i l’energia que d’una altra manera hauria de suportar la 
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matriu de resina. Per això s’haurà de tenir en compte la solubilitat del polímer hiperramificat 

en la resina epoxi i la seva possible incorporació química en la matriu, que vindrà 

condicionada per les reaccions que tenen lloc entre els grups terminals de l’hiperramificat i 

els grups epoxi. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Per l’interès de millorar la tenacitat del material, es vol caracteritzar el curat d’una resina 

epoxi, el diglicidil èter de bisfenol-A (DGEBA) per determinar l’efecte produït en afegir un 

polímer hiperramificat (fent servir el H30) en la cinètica del curat, així com la tenacitat del 

material curat i les propietats tèrmiques i mecàniques adquirides. Com a objectiu 

complementari és l’aprenentatge de les diferents tècniques analítiques disponibles en el 

laboratori (DSC, TGA, TMA, DMTA, FTIR) així com la valoració dels resultats obtinguts 

mitjançant aquestes tècniques. 

3.2. Abast del projecte 

En aquest cas el projecte es limita a un aspecte molt concret dins la citada línea de treball 

del Laboratori de Termodinàmica i Fisicoquímica de la ETSEIB, en aquest es refereix a 

l’obtenció d’informació sobre el curat de la DGEBA amb diferents percentatges de polièster 

H30 així com les propietats tèrmiques i mecàniques del material curat, mitjançant diferents 

tècniques experimentals. 
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4. Conceptes teòrics 

Els polímers són macromolècules formades per repetició d’una o vàries unitats 

constitucionals repetitives denominades monòmers. Es formen per reacció d’aquests 

monòmers, que han de tenir una funcionalitat igual o superior a dos. 

Les propietats tèrmiques i mecàniques dels polímers vénen determinades per la seva 

estructura molecular (composició química, constitució, configuració i conformació), 

l’estructura de les cadenes i el grau d’ordenació que són capaços d’aconseguir. Un altre 

factor que influeix és el pes molecular i la seva distribució. Per últim, els polímers també 

presenten forces intermoleculars que poden ser molt elevades i que influeixen en les seves 

propietats. 

A partir de la seva topologia els polímers poden diferenciar-se entre lineals, ramificats i 

entrecreuats. En els lineals la molècula està constituïda per una cadena de la qual només 

pengen els grups laterals, els ramificats presenten cadenes més o menys llargues que 

surten de manera aleatòria de la cadena principal i els entrecreuats són polímers ramificats 

en els quals les branques entrellacen cadenes. Existeixen altres topologies avançades com 

els polímers hiperramificats, dendrítics i estrella.  

Des del punt de vista de l’ordenació, els polímers es classifiquen en amorfs, semicristal·lins 

i cristal·lins. Els amorfs es caracteritzen per l’absència d’estructures ordenades mentre que 

els cristal·lins per tenir una estructura perfectament ordenada. Els polímers semicristal·lins 

representen una situació intermèdia entre els  dos anteriors, presenta un cert grau 

d’ordenació en les cadenes polimèriques de forma que coexisteixen una fase amorfa i una 

cristal·lina. La presència de ramificacions en les cadenes polimèriques té una gran 

influència en la capacitat d’aquestes per adoptar estructures ordenades. L’entrecreuament 

químic no sols limita la cristal·linitat del polímer sinó que també limita la possibilitat de 

conformar-lo tèrmicament. Aquesta característica divideix els polímers en termoplàstics i 

termoestables. Els termoplàstics es poden deformar plàsticament a partir d’una certa 

temperatura i els termoestables, gràcies a la presència de punts d’entrecreuament químics, 

es descomponen tèrmicament abans de presentar deformitat. 

Un paràmetre bàsic en la caracterització del comportament tèrmic dels polímers és la 

temperatura de transició vítria (Tg) en els materials amorfs o semicristal·lins amb fracció 

amorfa. Per sota de la Tg, la fracció amorfa es troba en estat vitri o rígid, en el qual només 

és possible el moviment de segments d’alguns àtoms. Per sobre de la Tg, la fracció amorfa 

es troba en un estat relaxat, de gran mobilitat molecular. La transició vítria és una 

transformació termodinàmica de segon ordre. Moltes propietats importants com el mòdul 
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d’elasticitat depenen de la proximitat amb la temperatura de transició vítria, i altres, com la 

capacitat calorífica o el coeficient d’expansió, presenten variacions durant la transició. En 

els polímers semicristal·lins el comportament tèrmic ve determinat en gran mesura per la 

seva temperatura de fusió (Tm), que també implica canvis significatius en l’àmbit tèrmic o 

mecànic. 

El comportament termomecànic dels materials amorfs i cristal·lins, termoplàstics i 

termoestables apareix en la Figura 4-1. Es pot veure que no hi ha cap diferència significativa 

en el comportament dels termoestables per sota de la Tg respecte a els termoplàstics, ja 

que la rigidesa dels materials està controlada per forces cohesives intermoleculars, a causa 

de la baixa o nul·la mobilitat de les cadenes. En augmentar la temperatura i la mobilitat de 

les cadenes, té lloc la transició vítria, caracteritzada per un valor nominal de Tg. Des d’un 

punt de vista mecànic, té lloc una relaxació estructural a partir de la qual es possibiliten 

moviments cooperatius de cadenes, produint una disminució significativa, de 2 o 3 ordres 

de magnitud del mòdul elàstic del material. Per sobre de la Tg, el mòdul elàstic en els 

materials termostables és proporcional al grau d’entrecreuament. Els termoestables tenen 

una gran estabilitat termomecànica i, quan la temperatura és suficientment elevada, es 

descomponen de manera irreversible. Per al contrari, els materials termoplàstics amorfs 

presenten un mòdul relaxat que depèn de la presència de punts d’entrecreuament físic que, 

en augmentar suficientment la temperatura, es desfan sense provocar altres alteracions en 

l’estructura de les cadenes, fent-los fluids. En els materials semicristal·lins, la relaxació 

estructural de la fracció amorfa no condueix a una disminució tan significativa del mòdul 

elàstic, a causa de la presència de fase cristal·lina que constitueix nodes d’entrecreuament 

físic. Només per sobre de la temperatura de fusió de la fase cristal·lina, Tm, els polímers 

termoplàstics semicristal·lins adquireixen fluïdesa i poden ser processats. 
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Figura 4-1: Relació mòdul elàstic-temperatura per a diferents materials polimèrics: (1) Termoplàstic amorf, 

(2) Termoplàstic semicristal·lí, (3) Termoestable amb alt grau d’entrecreuament, i de baix grau 

d’entrecreuament (4) Estimació de la corba real de temperatures del conjunt. 

No obstant això, el comportament termomecànic dels polímers és més complex, ja que la 

seva resposta davant una sol·licitació mecànica depèn del temps d’aplicació. La resposta 

d’un material no és instantània. De fet, només s’observaran aquells processos que 

necessiten un temps inferior al temps d’assaig. En temps d’assaig curts, bàsicament es veu 

només el comportament elàstic del polímer, a causa de la deformació dels enllaços de les 

cadenes polimèriques. En canvi, en temps d’assaig superiors es poden donar altres 

fenòmens com reordenació de cadenes, desplaçament relatiu entre cadenes, canvis de 

conformació, que requereixen un temps de resposta molt més elevat i no són 

necessàriament reversibles. Aquest comportament dependent del temps, que implica per 

un costat la deformació elàstica i desplaçament de cadenes, es denomina viscoelàstic. A 

tall d’il·lustració, la viscoelasticitat es pot apreciar per dos fenòmens diferents coneguts com 

a fluència lenta i relaxació de tensió, il·lustrats en la Figura 4-2. 
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Figura 4-2: Assaigs de fluència lenta (esquerra) i relaxació de tensió (dreta) per un material polimèric. 

La fluència lenta  és un increment progressiu de deformació que pateix el material mentre 

se sotmet a una tensió constant. La relaxació de tensió és, en cert sentit, una altra manera 

de veure el mateix fenomen: si es manté la deformació constant respecte al temps, la 

càrrega a aplicar disminueix progressivament. 

El comportament viscoelàstic dels polímers respon, en moltes ocasions, al principi 

d’equivalència temps-temperatura, per la qual cosa és possible preveure el comportament 

dels materials a temps no d’assaig a partir d’experiments a diferents temperatures i temps 

d’assaig més curts. 

Amb freqüència és en l’entorn de la seva transició vítria a on els materials polimèrics 

presenten un comportament viscoelàstic més notable. A partir de la Tg, les cadenes 

polimèriques adquireixen mobilitat i en conseqüència són capaces de respondre a una 

sol·licitació mecànica variant la seva conformació cap a cadenes més estirades. Aquest 

estirament dóna lloc a forces internes amb tendència retràctil, causants d’un comportament 

elàstic. El procés, tanmateix, comporta un desplaçament viscós i irreversible de les cadenes 

polimèriques durant el procés de relaxació per respondre a la sol·licitació mecànica. Aquest 

fenomen és aprofitat per tècniques com l’anàlisi dinamo-mecànica-tèrmica (DMTA) per a la 

caracterització de materials polimèrics. 

4.1. Polímers termoestables 

Els polímers termoestables s’obtenen per entrecreuament de cadenes polimèriques que 

presenten centres reactius, amb l’ajuda d’iniciadors reticulars o per polimerització de 

monòmers amb funcionalitat superior a dos. Aquest procés, denominat curat, pot tenir lloc 

mitjançant activació tèrmica o mitjançant radiació. Les propietats finals dels materials 

termoestables s’obtenen després d’aquest procés de curat. La temperatura a la qual es 

porta a terme el curat depèn del valor esperat de Tg i de la temperatura de fusió del material 
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no reticulat, sent habituals valors entre 130ºC i 220ºC en processos tèrmics o temperatura 

ambient en processos amb irradiació. 

Una vegada formats, els materials termoestables no es poden recuperar per a posteriors 

transformacions, ni per medis tèrmics ni per dissolució. Això és degut a la seva estructura 

molecular, de forma reticulada tridimensional, que constitueix una xarxa d’enllaços 

covalents (veure Figura 4-3) [1]. Un cas particular dins dels termoestables, són els 

elastòmers. Aquests materials presenten un baix grau d’entrecreuament, amb una Tg 

inferior a la temperatura ambient. Una vegada obtinguts no es poden conformar 

tèrmicament degut a l’existència de punts d’entrecreuament, però a temperatura d’ús 

presenten un comportament elàstic i tenen un mòdul elàstic molt baix, de manera que són 

molt deformables. Cal esmentar que existeixen els anomenats elastòmers termoplàstics, 

materials amb un grau d’entrecreuament igualment baix, però de caràcter físic, no químic, 

la qual cosa els fa que es puguin processar tèrmicament.  

Durant el procés de curat tenen lloc diversos fenòmens crítics. A causa del procés 

d’entrecreuament, que comporta l’augment de la massa molecular mitjana del material i un 

creixent del grau de ramificació, té lloc la gelificació, que consisteix en la  formació d’una 

macromolècula de massa infinita, també denominada gel. Des d’un punt de vista 

macromolecular, és l’equivalent a dir que el pes molecular mitjà en massa divergeix a 

l’infinit. Això comporta, des d’un punt de vista macroscòpic, un augment de la viscositat cap 

a l’infinit i l’aparició d’una fracció insoluble corresponent al gel incipient. Passat el punt de 

gelificació, per tant, el material  no es pot processar pel fet que ja no és capaç de fluir. A 

mesura que avança el procés de curat, la fase gel va augmentant de grandària en 

detriment de la fase soluble, i el material desenvolupa propietats mecàniques a causa de la 

creixent formació de punts d’entrecreuament químic en la fase gel. En general es considera 

que la gelificació es dóna a una conversió fixa per a cada sistema i no depèn de les 

condicions del curat [2]. 

Un altre fenomen físic que es pot donar durant el curat d’un termoestable és el de la 

vitrificació. Durant el curat, tant l’augment de la massa molecular com la creixent formació 

de punts d’entrecreuament incrementen la temperatura de transició vítria del material. Quan 

aquesta s’aproxima a la temperatura de curat la mobilitat molecular disminueix de manera 

dràstica, i el material evoluciona des d’un estat líquid o relaxat, amb mobilitat molecular, cap 

a un estat vitri, sense mobilitat a causa d’un increment tant de la densitat d’entrecreuament 

com del pes molecular del material durant el curat. Arribats aquest punt, el procés de curat 

passa de ser controlat químicament a estar sota el control de la mobilitat, quedant 

virtualment parat. En conseqüència, durant el processament de materials termoestables és 

necessari arribar a temperatures suficientment altes, generalment per sobre de la 

temperatura de transició vítria del material completament entrecreuat (Tg∞)  com perquè el 
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procés pugui arribar a tenir lloc de manera completa i el material adquireixi les seves 

màximes propietats tèrmiques i mecàniques. 

 

Figura 4-3: Representació bidimensional del curat d’un polímer termoestable. A la imatge (a) s’observa 

l’estat inicial, a on només hi ha monòmers. A la (b) els monòmers s’han unit per formar 

cadenes polimèriques lineals, per sota del punt de gel. Posteriorment, a la (c) el material 

gelifica, però amb una xarxa entrecreuada encara  incompleta. Finalment a la (d), s’arriba al 

curat complet. Font: [3]. 

Un paràmetre molt important en polímers termoestables és a on està situada la 

temperatura de transició vítria (Tg) respecte a la temperatura de treball del material (Tu). 

Habitualment en polímers termoestables la seva Tg  està per sobre de la Tu  per la qual cosa 

es comporten com sòlids elàstics rígids. En el cas dels elastòmers la seva Tg  està per sota 

de la Tu, tenint un comportament elàstic però molt deformable.  

4.2. Resines epoxi 

Les resines epoxi són una de les classes més importants de termoestables i són molt 

utilitzades en materials compostos reforçats amb fibres, adhesius i revestiments de 

superfícies entre altres aplicacions. A causa de la seva alta reticulació, tenen un 

comportament fràgil, amb valors d’energia de fractura molt per sota dels termoplàstics, per 

tant amb poca resistència a l’impacte, cosa que limita el seu ús en certes aplicacions. 
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Poden dividir-se en dos grans grups: glicidíliques i cicloalifàtiques. Les primeres s’obtenen 

de la reacció de 2,2-bis(4-hidroxifenil)propà (bisfenol A) i 1-clor-2,3-epoxipropà 

(epiclorhidrina) en presència d’hidròxid de sodi per formar diglicidil èter de bisfenol A: 

 

Figura 4-4: Esquema de la reacció de bisfenol A amb epiclorhidrina per formar DGEBA.                                

Les resines cicloalifàtiques s’obtenen per oxidació de diens alifàtics. Aquestes presenten 

una major estabilitat tèrmica, major rigidesa i resistència a la tracció així com millors 

propietats elèctriques que les glicidíliques. Aquestes propietats fan que aquestes resines 

siguin molt utilitzades en la indústria electrònica [3]. 

Les resines o formulacions a partir d’epoxi són molt versàtils gràcies a les possibilitats de 

reacció dels grups epoxi amb una gran varietat d’enduridors tals com amines, anhídrids, 

isocianats o isocianurats [1]. En general presenten una gran reactivitat gràcies a la tensió 

de cicle de l’anell oxirànic. 

També es poden homopolimeritzar mitjançant l’ús d’iniciadors, de tipus aniònic (com per 

exemple 1MI, [1] [4]-[6]) o de tipus catiònic (sistemes BF3.MEA [1], [7]), àcids de Lewis com 

per exemple els triflats de terres rares o sistemes fotoiniciadors amb sals de triarilsulfoni o 

diariliodoni [8], [9]). En aquest últim cas té lloc una polimerització catiònica per obertura  de 

cicle. En aquest tipus de procés es poden donar dos mecanismes: de monòmer actiu (AM) 

o de cadena activa (ACE) [10]. 

4.3. Polímers hiperramificats 

Els polímers hiperramificats constitueixen una família amb característiques similars als 

dendrítics, però amb una major irregularitat i polidispersitat al ser sintetitzats en un sol pas 
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en lloc d’en una sèrie controlada de passos de reacció [11]. Aquests polímers presenten 

molts avantatges com per exemple la seva versatilitat estructural, a causa de la seva alta 

ramificació i la presència d’un gran nombre de grups reactius terminals, i la seva baixa 

viscositat en comparació amb els seus anàlegs lineals. Els polímers ramificats es venen 

utilitzant durant els últims anys com a modificadors de la duresa de les resines [12]-[15]. Els 

estudis recents demostren que la addició de polímers hiperramificats augmenta la tenacitat 

de la resina sense comprometre el mòdul d’elasticitat ni les propietats termomecàniques 

[13], [15], a causa de la formació d’una estructura amb micropartícules de polímer 

hiperramificat homogèniament disperses en la matriu termoestable.  

A més a més, aquesta classe de modificadors també s’utilitzen per a reduir les tensions 

internes dels termoestables. Aquestes tensions apareixen durant la reticulació del sistema 

per la contracció que pateixen els termoestables durant la reacció de curat. 
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5. Experimental 

5.1. Materials 

A continuació s’especifiquen els materials emprats en el present projecte. 

Resina epoxi DGEBA 

La resina epoxi utilitzada com a base és la EPIKOTE® 827 de Shell Chemicals (Rotterdam, 

Netherlands), amb una massa molecular de 374 g/mol (182 g/equivalent epoxi). 

 

Figura 5-1: Esquema de l’estructura molecular de la resina  EPIKOTE® 827. 

 

Polímer hiperramificat H30 

El polímer hiperramificat utilitzat ha estat el polímer comercial Boltorn H30, amb una massa 

molecular de 3500 g/mol (480-510 g KOH/g polímer) d’acord amb les dades aportades pel 

proveïdor, Perstorp. 
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Figura 5-2: Esquema de l’estructura molecular de l’H30. 

 

1-metilimidazola (1MI) 

L’iniciador aniònic que s’ha utilitzat durant el projecte és la 1-metilimidazola. Subministrat 

per la companyia Aldrich Chemical Company, pes molecular 82,10 g/mol. 

 

Figura 5-3: Esquema de l’estructura molecular de la 1-metilimidazola. 
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5.2. Preparació de formulacions 

Per a la realització del projecte s’ha determinat fer un estudi de les següents formulacions: 

resina DGEBA amb un 0, 5, 10, 15 i 20% d’H30. A la Taula 5-1 es recull la nomenclatura i la 

composició de les formulacions utilitzades: 

Taula 5-1: Nomenclatura i característiques de les formulacions. 

Per a la preparació de les mostres, els passos que s’han seguit han estat els següents: 

1. En primer lloc s’introdueix en el vial la quantitat necessària de resina DGEBA per a 

cada formulació. 

2. A continuació s’afegeix la quantitat de polímer hiperramificat (H30) que 

correspongui a cada formulació i s’agita mecànicament fins que la mostra presenti 

homogeneïtat a simple vista. 

3. Després s’afegeix l’iniciador aniònic en aquest cas la 1-metilimidazola (1MI). Totes 

les formulacions indicades anteriorment porten 5phr de 1MI per la qual cosa 

s’obviarà en la nomenclatura. 

4. Per últim, i per evitar que la mescla reaccioni, és sella el vial amb parafilm, 

s’etiqueta i es guarda en un congelador a -18ºC. 

5.3. Tècniques experimentals 

Són diverses les tècniques experimentals que s’han emprat per tal de realitzar la 

caracterització dels nous materials sintetitzats al laboratori. L’estudi de les propietats 

tèrmiques s’ha realitzat íntegrament al Departament de Màquines i Motors Tèrmics de l’ 

Nomenclatura H30 [% pes] ee/g 

DGEBA 0  0.0052 

DG-H30-5 5  0.0050 

DG-H30-10 10  0.0047 

DG-H30-15 15  0.0044 

DG-H30-20 20  0.0042 
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ETSEIB mentre que els assajos de microscòpia electrònica s’han dut a terme a la 

Universitat Rovira i Virgili (URV). 

En aquest apartat s’explica el funcionament de les tècniques aplicades (DSC, TMA, etc.) i 

s’especifica quins han estat els instruments emprats per a obtenir tota la informació 

necessària per a caracteritzar adequadament les mostres. 

5.3.1. Calorimetria diferencial d’escombrat (DSC) 

El calorímetre utilitzat és el model Mettler DSC822e equipat amb un braç robòtic 

TSO801RO i refrigerat mitjançant nitrogen líquid. 

 

Figura 5-4: Calorímetre Mettler DSC822e i detall del braç robòtic TSO 801RO. 

La calorimetria diferencial d’escombrat (differential scanning calorimetry, DSC) és una 

tècnica en la qual es detecten fenòmens tèrmics tals com canvis de fase, reaccions 

químiques o propietats com la capacitat calorífica, mitjançant la diferència de temperatura 

entre una mostra i una referència sotmeses a un programa de temperatures, o bé la 

potència necessària que s’ha de subministrar o extreure de la mostra per a què la seva 

temperatura sigui igual a la de referència, sotmeses al mateix programa de temperatura. En 

el cas d’una reacció química, la calor absorbida després és proporcional al grau de 

conversió del sistema i la velocitat de reacció 
dt

dx  serà proporcional a la calor alliberada 

dt
dH . La integració d’aquest senyal donarà lloc a la calor alliberada durant la reacció de 

curat H, que pot ser complet, Htotal, o no. La velocitat de reacció i la conversió es poden 

calcular com: 



Nous termoestables epoxídics modificats amb polièsters hiperramificats que contenen grups hidroxil terminals Pàg. 25 

 

total total

dx dH dt dh dt

dt H h
 

 
    (Eq.  5.1) 

t t

total total

H h
x

H h

 
 

 
        (Eq.  5.2) 

A on dh/dt  i htotal són la velocitat d’alliberació de calor i la calor total de reacció 

respectivament normalitzats respecte a la massa de la mostra, Ht és la calor total 

alliberada fins a un temps t i ht és aquesta mateixa calor normalitzada respecte a la massa 

de la mostra. 

La tècnica DSC s’ha utilitzat per estudiar la cinètica a partir d’experiències dinàmiques a 

diferents velocitats d’escalfament ‘’ (2, 5, 10 y 15 ºC/min) constants. Gràcies a aquest 

mètode es té la certesa de què la reacció no estarà limitada per la vitrificació, ja que 

aquestes velocitats d’escalfament la temperatura és més gran que la Tg de la mostra durant 

el curat i en particular les temperatures finals sempre són superiors a Tg∞ [16]. 

La Figura 5-5 mostra una corba ideal obtinguda a través del DSC. Amb l’ajut del software 

STARe
®
 de Mettler Toledo és possible fer la integració de la corba entre els límits T1 i T2, 

obtenint el valor de htotal expressat en J/g. Amb les dades de totes les  és factible trobar 

les corbes a-T per a portar a terme l’anàlisi isoconversional. 

 

Figura 5-5: Gràfic dh/dt - T teòric obtingut per mitjà de DSC durant el curat dinàmic. 

S’ha determinat la temperatura de transició vítria de les mostres curades escalfant-les a 10 

ºC/min a partir de l’increment de capacitat calorífica que experimenten els materials quan 
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passen de l’estat vitri a un estat gomós amb major mobilitat molecular (veure exemple en la 

Figura 5-6). 

 

Figura 5-6: Gràfic dh/dt – T  teòric de la temperatura de transició vítria. També es mostra el càlcul de la  

Cp. 

Per l’anàlisi DSC les mostres es posen en càpsules d’alumini de 40mL de capacitat, es 

realitza un orifici a la tapa de la càpsula amb un punxó o agulla per permetre l’eliminació de 

qualsevol possible element volàtil durant el procés reactiu. És convenient prendre nota del 

pes de la càpsula buida, de la massa de mostra dipositada i de la massa de la càpsula una 

vegada tancada, per garantir que les mesures són correctes. Per a l’obtenció de dades 

calorimètriques, el contingut de les càpsules és d’uns 10mg, amb un marge de 0,5mg. 

5.3.2. Termogravimetria (TGA) 

La termogravimetria és una tècnica que permet quantificar la pèrdua de massa que pateix 

una mostra en escalfar-la fins a una certa temperatura. Aquesta tècnica és molt utilitzada 

per l’estudi de degradació de polímers. La termobalança que es va utilitzar és el model 

MettlerTG50 (veure Figura 5-7). 
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Figura 5-7: Termobalança Mettler TG50. 

L’aparell funciona, bàsicament, igual que un forn d’alta temperatura. La mostra s’insereix a 

la cambra d’escalfament sobre un suport que actua de balança i es sotmet a un programa 

tèrmic específic. A mesura que la temperatura va augmentant el material comença a 

degradar-se deixant anar fragments volàtils. La pèrdua de massa s’enregistra a través de la 

balança i la temperatura es controla per mitjà de sensors. Amb aquestes dades és possible 

obtenir les corbes de pèrdua de massa i la velocitat òptima de degradació com s’observa a 

la Figura 5-8. En aquest projecte la termogravimetria s’ha utilitzat per estudiar la degradació 

dels materials a partir del percentatge de pèrdua de massa mitjançant escalfament a 

velocitat constant (10 ºC/min) des de 35 ºC fins a 700 ºC. La temperatura de descomposició 

dona una idea de la resistència tèrmica de la mostra així com de la seva estructura interna. 
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Figura 5-8: Gràfic teòric pèrdua de massa (superior) i gràfic teòric velocitat òptima de degradació (inferior). 

Per a la realització de termogravimetries, s’han preparat mostres d’uns 10mg 

aproximadament, i s’han dipositat sobre un gresol de SiO2. El gresol amb la mostra es posa 

sobre una plata metàl·lica que forma part de la balança de precisió, dins del forn de 

l’aparell. D’aquesta manera es poden obtenir dades de pèrdua de massa durant el procés 

d’escalfament. S’han utilitzat mostres sense curar per una banda, i per l’altre, mostres 

prèviament curades. 

5.3.3. Anàlisi termomecànica (TMA) 

S’ha utilitzat un analitzador termomecànic Mettler TMA40 per determinar canvis 

dimensionals en mostres sotmeses a petits esforços de compressió (Figura 5-9). Amb 

aquesta tècnica es poden determinar coeficients de dilatació tèrmica, l’expansió o 

contracció que experimenten els materials durant el curat, temperatures de transició vítria o 

punts de gelificació. 
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Figura 5-9: Analitzador termomecànic Mettler TMA40. 

L’anàlisi termomecànica s’ha utilitzat per determinar el punt de gelificació de les 

formulacions. Les mostres se sotmeten a un programa d’escalfament i a un esforç de 

compressió cíclic. El punt de gelificació és determinat com el moment en el qual l’oscil·lació 

en el gruix de la mostra s’amorteix (veure Figura 5-10). La conversió a la gelificació es 

determina com la conversió arribada en el DSC a la temperatura que el material gelifica en 

el TMA en assajos realitzats a la mateixa velocitat d’escalfament De forma alternativa i 

seguint un procediment similar es pot determinar el temps de gel, tgel, mitjançant un 

experiment isotèrmic en lloc de dinàmic. En aquest projecte s’ha determinat el tgel com el 

temps que tarda el material a gelificar en el TMA durant un curat isotèrmic a 90ºC i la 

conversió a la gelificació, agel, amb la conversió assolida en el DSC a aquesta mateixa 

temperatura durant el temps de gelificació [17], [18]. 
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Figura 5-10: Gràfic gruix  – T a on s’observa el punt de gelificació. 

Per la determinació de la gelificació en el TMA s’han utilitzat mostres de resina no curades, 

per la qual cosa s’han hagut de preparar en un suport adequat per la seva anàlisi. Com a 

suport de les mostres s’han utilitzat dues plaques ceràmiques de SiO2 circulars de 5mm de 

diàmetre i fibra de vidre, en la que s’impregnava la mostra. Les provetes s’han realitzat 

dipositant una gota de mostra d’uns 5mg sobre cada una de les plaques ceràmiques. A una 

de les plaques se li col·loca la fibra de vidre, tallada a mesura amb una perforadora 

convencional, de manera que aquesta s’impregna de resina, hi ha continuació, es col·loca 

la segona placa a sobre de la fibra de vidre, quedant la cara amb resina en contacte amb la 

fibra. D’aquesta forma, s’obté una estructura de tipus sandwich. 

El TMA també s’ha utilitzat per determinar la contracció que experimenten els materials 

durant el curat, així com el grau de contracció abans i després de la gelificació. La 

contracció abans de la gelificació on el material es troba en estat líquid no genera tensions 

internes, mentre que la té lloc després de la gelificació en estat sòlid sí. El grau de 

contracció s’ha calculat com: 

0

0

t
TMA

L L

L L
a







         (Eq.  5.3) 

On Lt, L0 i L∞ representen, respectivament, el gruix de la mostra al temps t, a l’inici i al final 

de la reacció. 

L’assaig s’ha de fer de forma similar al de gelificació, però s’ha aplicat una força constant 

de 0,01 N. 
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5.3.4. Espectrofotometria infraroja per transformada de Fourier (FTIR) 

S’ha utilitzat un espectròmetre FTIR Brucker Vertex 70 equipat amb un dispositiu de 

reflectància total atenuada (ATR) Golden Gate Heated Single Reflection Diamond, Specac-

Teknokroma (Figura 5-11). 

 

 

Figura 5-11: Espectròmetre Brucker Vertex 70 i detall del dispositiu ATR. 

Segons la llei de Lambert-Beer, l’absorbància d’una espècie en una determinada freqüència 

és proporcional a la seva absortivitat , a la seva concentració C i al camí òptic l. Per tant, 

l’anàlisi quantitativa de l’absorbància de diferents senyals permet avaluar la concentració de 

diferents espècies o grups reactius i en particular fer el seguiment de processos reactius. 

lCA ··          (Eq.  5.4) 

En aquest projecte la tècnica FTIR s’ha utilitzat per estudiar la cinètica de la reacció de 

curat de manera isoterma. S’ha dut a terme mitjançant l’estudi de les formulacions a 130ºC. 

Per a poder obtenir informació de l’avanç de la reacció en funció del temps, és necessari 

normalitzar els espectres utilitzant un senyal de referència d’alguna espècie que continuï 

inalterable durant el procés. En aquest cas s’ha fet el seguiment de l’evolució dels grups 

epoxi (915 cm-1) i s’ha utilitzat com a banda de referència un senyal corresponent a la dels 

dobles enllaços dels anells aromàtics de la DGEBA (1605 cm-1). Es pot definir una 

absorbància normalitzada de grups epoxi en un temps de reacció t com a , ,'t epoxi t ref tA A A i 

una absorbància normalitzada inicial com a 0,0,0' refepoxi AAA  . Per tant, la conversió de la 

reacció es pot calcular a partir de la desaparició de grups epoxi d’aquesta manera: 
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0'

'
1

A

A
x t          (Eq.  5.5) 

a on Aepoxi,t i Aepoxi,0 són l’absorbància del grup epoxi a un temps t i  a l’inici de la reacció 

respectivament, Aref,t i Aref,0 són l’absorbància de referència a un temps t i a l’inici del procés 

respectivament, A’t és l’absorbància normalitzada de l’espècie al cap d’un temps t i A’0  és 

l’absorbància normalitzada inicial [16]. 

Les mostres per l’estudi de la cinètica isotèrmica no necessiten preparació prèvia i es 

poden posar directament sobre el capçal de diamant del dispositiu ATR. 

5.3.5. Anàlisi dinamo-mecànica-tèrmica (DMTA) 

L’analitzador DMTA mesura la resposta viscoelàstica del material davant les deformacions 

oscil·lants periòdiques a una freqüència determinada. Si es simbolitza aquesta periodicitat 

amb una funció sinusoïdal amb amplitud ɛ0 (deformació màxima), tenim: 

)tsin( 0          (Eq.  5.6) 

el material respon amb una tensió igualment sinusoïdal: 

)tsin( d  0          (Eq.  5.7) 

a on δ és l’angle de desfasament entre la tensió aplicada i la deformació, ω corresponent a 

la freqüència d’aplicació de la tensió i σ0 és l’amplitud màxima de la tensió (anàlogament a 

la deformació màxima). 

Com es pot veure, aquest comportament és un comportament entremig entre el d’un sòlid 

elàstic que segueix la llei de Hooke: 

)tsin(EE  0          (Eq.  5.8) 

i el d’un fluid viscós: 
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00





 tsin)tcos(

dt

d
          (Eq.  5.9) 

Per poder explicar millor el comportament viscoelàstic a sol·licitacions periòdiques, es pot 

definir la deformació complexa com: 
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 )tsin(i)tcos()tiexp(*   00          (Eq.  5.10) 

i la tensió complexa com: 

   )tsin(i)tcos()t(iexp* ddd  00          (Eq.  5.11) 

A partir dels paràmetres complexos definits, es pot definir el mòdul elàstic complex (E
*
) d’un 

material que segueix la llei de Hooke: 
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0          (Eq.  5.12) 

Aquesta nova definició del mòdul complex dóna lloc a dos nous paràmetres, el mòdul 

d’emmagatzematge E’: 

d



cosE

0

0          (Eq.  5.13) 

i el mòdul de pèrdues E’’: 

d



sinE

0

0          (Eq.  5.14) 

El mòdul d’emmagatzematge E’ representa l’energia que el material emmagatzema com a 

conseqüència de la deformació elàstica, reversible i recuperable. E’’ representa l’energia 

dissipada irreversiblement (Figura 5-12). En polímers, el terme E’’ respon a l’energia 

dissipada en forma de calor per la fricció interna produïda a causa dels canvis de 

conformació que es donen  al ser sotmeses a sol·licitacions mecàniques. Tant E’ com E’’ 

són paràmetres que depenen de la freqüència d’aplicació de la sol·licitació, i no del temps. 

Els valors límits de d són 0º (comportament purament elàstic) i 90º (comportament 

purament viscós). 

Un altre paràmetre important que es pot definir és la relació entre els mòduls de pèrdues i 

emmagatzematge: 
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d          (Eq.  5.15) 

Aquest paràmetre és molt important en l’anàlisi dinamomecànica, ja que permet identificar 

de manera inequívoca les relaxacions estructurals que pateix el material, com un màxim, 

que indica un comportament altament viscós en la transició d’un material sense mobilitat a 

un material amb mobilitat. L’analitzador DMTA permet detectar de manera precisa i 

inequívoca relaxacions estructurals de materials polimèrics tals com la transició vítria 

(també anomenada relaxació α), que apareix com un màxim en tan d o una caiguda en el 

mòdul elàstic de diversos ordres de magnitud. També poden determinar-se relaxacions dels 

materials a temperatures inferiors a Tg,  també anomenades relaxacions β (Figura 5-12). 

 

 

Figura 5-12: Gràfics de E', E'' i tan δ respectivament en funció de la temperatura a on s’observa la relaxació 

α i β. 

relaxació α 

relaxació α relaxació β 

relaxació β 

relaxació α 
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En aquest projecte s’ha utilitzat un analitzador dinamo-mecànic-tèrmic Rheometrics PL-

DMTA MKIII refrigerat mitjançant nitrogen líquid (Figura 5-13). 

S’han analitzat mostres prismàtiques de 20x12x2 mm
3
 en mode de flexió single-cantilever a 

una freqüència de 1Hz i amplitud de 32µm, en un programa d’escalfament de  -120ºC a 200 

ºC a 2 ºC/min. 

 

Figura 5-13: Analitzador dinamo-mecànic-tèrmic Rheometrics PL-DMTA MKIII. 

Per a la preparació de les mostres s’ha utilitzat un motlle consistent en dues plaques d’acer 

recobertes de tefló i una peça interna, també de tefló. Totes aquestes peces estan 

mecanitzades de manera que ens permeten introduir cargols per tancar i fixar els 

components del motlle. Les dimensions internes del motlle són: 30mm de llarg, 12mm 

d’amplada i 2mm de gruix, aproximadament. En aquest cas les mostres són de 8-9g. Una 

vegada el motlle està llest s’afegeix la mescla assegurant-se que queda ben repartida per 

tota la cavitat. Abans de procedir al curat és necessari eliminar la humitat i les bombolles 

d’aire de les mostres, per la qual cosa s’han tractat les mostres en un forn al buit a 70ºC 

durant 1 hora aproximadament. Posteriorment s’introdueix el motlle en el forn per curar les 

mostres. Les mostres s’han curat en dues fases: primer s’ha introduït la mostra en un forn a 

150ºC durant 4 hores i en la segona, a 180ºC durant 1 hora. Un cop fredes, s’han tallat les 

plaques, formant provetes d’uns  20mm de llarg amb l’ajuda d’una serra circular. Les 

condicions de treball d’aquesta serra circular han estat d’unes 200 rpm i s’ha refrigerat amb 

líquid refrigerant per evitar la degradació o el postcurat de les mostres al voltant de la zona 

de treball. 



Pàg. 36  Memòria 

 

5.3.6. Resistència a l’impacte 

La resistència a l’impacte (RI) mesura la capacitat del material sintetitzat a absorbir energia. 

Per tal de mesurar i avaluar els efectes de les diferents formulacions de DGEBA amb 

diferent percentatge d’H30, s’han agafat provetes de cada formulació i s’han posat a prova 

en un assaig normalitzat. Es col·loca cada mostra en una mordassa de tal manera que 

quedi ben subjecta i, posteriorment, es deixa en caiguda lliure un pèndol que impacta 

contra la proveta trencant-la. L’energia absorbida (Eabs) és mesurada utilitzant el pèndol 

Izod 5110 i aplicant la norma ASTM D 4508-05 (2008). 

Cal tenir present que el mateix mecanisme del pèndol presenta pèrdues degudes a 

fregaments mecànics (E0). És necessari extreure aquestes pèrdues del registre del pèndol 

per tal d’obtenir un valor fiable. Com s’indica a l’equació 5.16 la resistència a l’impacte es 

mesura en termes d’energia per unitat de superfície: 

S

EE
RI abs 0

     (Eq.  5.16) 

Les mostres no requereixen cap preparació especial. Les provetes curades i polides es 

mesuren per tal d’obtenir el valor de la secció transversal i poder calcular la RI.  

5.3.7. Microscòpia SEM 

La microscòpia electrònica és una tècnica que utilitza raigs d’electrons per formar imatges 

augmentades de les espècies que s’analitzen. Aquesta tècnica permet obtenir imatges amb 

un nivell de detall molt superior a la microscòpia convencional mitjançant llum. En el SEM el 

raig no necessita travessar la mostra (per la qual cosa no requereix d’un gruix determinat), 

ja que proporciona una perspectiva tridimensional d’aquesta. 

En el cas de la tècnica SEM s’han observat les superfícies de fractura dels materials 

preparats. Per això, dita superfície s’ha metal·litzat amb or i s’ha utilitzat per a la seva anàlisi 

un equip Jeol JSM 6400, amb una resolució de 3.5 nm.  

L’anàlisi mitjançant microscòpia electrònica ha estat realitzat pel Departament de Química 

Analítica i Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Mitjançant aquesta tècnica 

es pot comprovar si el HBP forma una fase a part dins de la matriu de resina epoxi. 
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5.3.8. Càlcul de la densitat 

La contracció experimentada pels materials termoestables durant el curat és un factor 

important a l’hora de caracteritzar-los, ja que pot ser el causant de l’aparició, entre altres, de 

tensions internes que poden afectar a les seves propietats mecàniques. 

El càlcul d’aquesta contracció es pot realitzar de forma senzilla mesurant la densitat de la 

resina abans i després del curat. Aquesta contracció es calcula de la següent forma: 











t

contracció


01·100%          (Eq.  5.17) 

A on ρ0  i  ρt són els valors de densitat inicial i en un instant t, respectivament. Si se 

substitueix ρt per  ρ∞, el valor que es troba és el de la contracció total durant el curat. 

Per obtenir la densitat de la mostra sense curar, es fa utilitzant un picnòmetre prèviament 

tarat. 

La densitat de la resina curada es calcula mitjançant el mètode de flotació. Aquest és un 

mètode indirecte de càlcul de la densitat, ja que consisteix a mesurar la densitat d’una 

solució que té la mateixa densitat que la resina curada. Per dur a terme aquest mètode es 

preparen dues solucions salines amb densitats diferents, que han d’estar per sobre i per 

sota de la densitat que s’espera trobar. S’omple parcialment una proveta amb una de les 

dues solucions i s’afegeix una mostra de resina curada. Si la densitat de la mostra és més 

gran que la de la solució, s’enfonsarà i si és menor, flotarà. Per tant, afegint l’altra solució 

s’aconsegueix igualar la densitat de la resina i del medi. Aquest fet s’observa quan la 

mostra es troba en equilibri en el medi, és a dir, ni s’enfonsa ni ascendeix. Llavors, amb 

l’ajuda del picnòmetre es determina la densitat de la solució, que serà la mateixa que la de 

la resina. 

5.4. Anàlisi cinètica 

Per l’estudi cinètic es parteix de què la velocitat de reacció dα/dt depèn de la constant 

cinètica k(T) i del model cinètic que representa el mecanisme de reacció f(α). La 

metodologia isoconversional, a més a més, assumeix que ambdues funcions són 

independents i que el model cinètic que descriu el procés de curat és independent del 

programa tèrmic de curat. 
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Suposant que la constant cinètica compleix amb l’equació d’Arrhenius s’obté: 

)(exp a
a

f
RT

E
A

dt

d








          (Eq.  5.19) 

A on A és el factor preexponencial, E és l’energia d’activació, R és la constant universal 

dels gasos i T és la temperatura. Per integrar aquesta expressió és necessari treballar amb 

la velocitat d’escalfament o mitjançant el canvi 
dt

dT : 
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         (Eq.  5.20) 

Una aproximació per a la resolució de l’equació (Eq. 5.20) és la que s’obté per Coats-

Redfern, en la que se suposa que E/RT << 1, A = ct i que el model cinètic g(α)  és fixa per 

tot el procés: 

RT
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g
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ln
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         (Eq.  5.21) 

Reordenant l’equació (Eq. 5.21) s’obté l’expressió del mètode Kissinger-Akahira-Sunose 

(KAS): 

RT

E
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AR

T











)(
lnln
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         (Eq.  5.22) 

Mitjançant regressió lineal de ln β/T2 respecte a -1/R·T per un conjunt d’experiments a 

diferents velocitats d’escalfament β, a la mateixa conversió, s’obté una recta el pendent de 

la qual és l’energia aparent d’activació del procés a aquesta conversió, E, i una ordenada 

en l’origen que agrupa els factors preexponencial A i el model cinètic g(α). 

L’expressió (Eq. 5.19) es pot integrar en condicions isotèrmiques donant lloc a la següent 

expressió: 
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Aquesta expressió permet la simulació de processos isotèrmics a partir de la informació 

isoconversional obtinguda mitjançant el mètode KAS. 

El model cinètic s’ha establert utilitzant el mètode de Coats-Redfern (Eq. 5.21). S’ha agafat 

com el model que descriu millor el curat, aquell que presenta una bona regressió lineal i 

presenta una energia d’activació similar a la que s’obté mitjançant el mètode KAS a on no 

es necessari conèixer el model per determinar l’energia d’activació. A la Taula 5-2 es recullen 

els diferents models cinètics f(α) i g(α): 

Taula 5-2: Models cinètics de les funcions f(α) i g(α) 

Model f(α) g(α) 

A3/2 1,5(1-α)[(-ln(1-α)]
1/3

 [-ln(1-a)]
1/1.5 

A2 2(1-α)[-ln(1-α)]
1/2 

[-ln(1-α)]
1/2

 

A3 3(1-α)[-ln(1-α)]
2/3

 [-ln(1-α)]
1/3

 

A4 4(1-α)[-ln(1-α)]3/4 [-ln(1-α)]1/4 

D1 1/(2α) α
2 

D2 -(1)/[ln(1-α)] (1-α)ln(1-α) + α 

D3 [1,5(1-α)
2/3

]/[1-(1-α)
1/3

] [1-(1-α)
1/3

]
2 

D4 = D3GD [(1,5)(1-α)
1/3

]/[1-(1-α)
1/3

] 1-[(2/3)α)-(1-a)
2/3

 

R2 2(1-α)1/2 [1-(1-α)1/2] 

R3 3(1-α)2/3 1-(1-α)1/3 

F1 1-α -ln(1-α) 

Power (2) (2α)
1/2

 α
1/2 

n=1.5 m=0.5 α
1/2

(1-α)
1.5

 [(1-α/α)
-1/2

]/0.5 

n=1.9 m=0.1 α0.1(1-α)1.9 [(1-α)/α]-0.9/0.9 

n=2 (1-α)2 [1-(1-α)-1]/-1 
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Model f(α) g(α) 

n=3 (1-α)3 [1-(1-α)-2]/-2 

n=1.5 (1-α)
1.5

 [1-(1-α)
-0,5

]/-0.5 

n=2.3 m=0.7 α0.7(1-α)2.3 [(((1-α)/α)-1.3)/1.3]+[(((1-α)/α)-0.3))/0.3] 

n=2.9 m=0.1 α0.1(1-α)2.9 [(((1-α)/α)-1.9)/1.9]+[(((1-α)/α)-0.9))/0.9] 

n=2.1 m=0.9 α
0.9

(1-α)
2.1

 [(((1-α)/α)
-1.1

)/1.1]+[(((1-α)/α)
-0.1

))/0.1] 

n=2.4 m=0.6 α
0.6

(1-α)
2.4

 [(((1-α)/α)
-1.4

)/1.4]+[(((1-α)/α)
-0.4

))/0.4] 

n=1.7 m=0.3 α0.3(1-α)1.7 [((1-α)/α)0.7]/0.7 
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6. Resultats i discussions 

6.1. Estudi del curat 

6.1.1. Curat dinàmic mitjançant DSC 

En aquesta part del projecte s’ha caracteritzat el curat tèrmic de les diferents formulacions 

mitjançant l’anàlisi DSC. Per aquest motiu s’han sotmès les mostres a un programa 

d’escalfament a diferents velocitats: de 0 a 250ºC (2, 5, 10, 15ºC/min) i de  -100 a 250ºC a 

10ºC/min. A la Figura 6-1 es mostren les corbes de flux de calor (dh/dt) en funció de la 

temperatura de les formulacions que contenen diferents percentatges de H30 i de la 

DGEBA (5phr 1MI) escalfades a 10ºC/min. A la Figura 6-2 es mostren les corbes de 

conversió obtingudes mitjançant la integració de les corbes del curat de la Figura 6-1.  

Observant la Figura 6-1 i la Figura 6-2 es pot veure com la DGEBA pura comença a curar a 

temperatura més baixa i ho fa a menys velocitat. En afegir H30 el curat s’inicia a 

temperatura més alta i té lloc a més velocitat. Aquest efecte observat en el curat no és 

directament proporcional al contingut H30. Diferents factors poden explicar aquest 

comportament. En augmentar el contingut en H30, disminueix la quantitat d’iniciador per 

grup epoxi i augmenta el contingut de grups hidroxils. Mentre que la disminució de la 

quantitat d’iniciador desaccelera el curat, l’augment de grups hidroxil (en augmentar el 

contingut d’H30) l’accelera. A banda l’H30 augmenta fortament la viscositat del medi de 

reacció provocant una disminució de la velocitat de reacció. El comportament final observat 

durant el curat és un compromís entre els tres efectes esmentats. El fet que aquests 

efectes modifiquin el curat de forma oposada pot explicar que no existeix un comportament 

regular proporcional al contingut d’H30. Per altra banda el fet que la temperatura canviï 

durant el curat fa difícil preveure com ha d’influir l’H30 sobre el curat. Assaigs isotèrmics 

poden ajudar a entendre més bé la cinètica de curat d’aquests sistemes. 
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Figura 6-1: Curat dinàmic a 10 ºC/min de les formulacions amb diferents concentracions de H30 i DGEBA. 
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Figura 6-2: Conversió en funció de la temperatura a 10 ºC/min de les formulacions amb diferents 

concentracions de H30 i DGEBA 
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En la Taula 6-1 es recullen els valors de la calor de reacció alliberada durant el procés de 

curat i les temperatures de transició vítria de les formulacions. Es pot veure que les 

formulacions amb H30 presenten una calor de reacció (en J/g) que disminueix en 

augmentar el percentatge d’H30 en la formulació, ja que hi ha menys grups epoxi reactius 

al medi de reacció. 

A la Taula 6-1 es pot veure també que, les formulacions amb H30 presenten una calor de 

reacció comparable amb el valor de referència de 100 kJ/ee [19], [20] i amb els sistemes de 

DGEBA relacionats amb curats amb triflats lantànids [21], [22], [23]. Aquest resultat 

suggereix que han reaccionat tots els grups epoxi i que el curat ha estat complet. La 

igualtat entre les calors de reacció (en J/g) experimentals i les teòriques calculades 

suposant la conversió de tots els grups epoxi i una calor teòrica per grup epoxi de 100 

kJ/ee, suggereixen que tots els sistemes han assolit el curat complet. 

Taula 6-1: Dades obtingudes del curat dinàmic de les formulacions. 

 

6.1.2. Paràmetres cinètics 

Els paràmetres cinètics de cada formulació s’han trobat a partir del seu curat dinàmic a 

diferents velocitats d’escalfament, en la Figura 6-3 i Figura 6-4 s’observa que quan la velocitat 

d’escalfament és més baixa el curat dinàmic té lloc a temperatures més baixes i a menys 

velocitat. A  mesura que anem augmentant la velocitat d’escalfament una mateixa  

conversió s’assoleix  a temperatures més altes. Per trobar els paràmetres cinètics s’ha 

aplicat el mètode isoconversional integral KAS i el mètode de Coats-Redfern per establir el 

model cinètic aproximat.  

%H30 
h `   

[J/g]
h  

[kJ/ee]
hteòric 

[J/g]
Tg  

[ºC] 
eq OH 

tot/eq 1-MI 
eq epoxy/eq 

OH tot 
eq epoxi/eq 

1-MI 

0 525,4 100,7 525,4 143 0,3607 23,7248 8,5567 

5 501,2 101,1 499,2 132 1,0532 7,7191 8,1299 

10 474,0 100,9 472,9 128 1,7489 4,4033 7,7011 

15 461,5 104,1 446,3 122 2,4518 2,9644 7,2679 

20 413,0 98,9 420,3 121 3,1374 2,1818 6,8453 
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Figura 6-3: Conversió en funció de la temperatura per a la formulació 0% H30 a diferents velocitats 

d’escalfament 
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Figura 6-4: Curat dinàmic de la formulació de 0% H30 a diferents velocitats d’escalfament. 
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Les dades isoconversionals es poden utilitzar per simular el curat isotèrmic sense 

necessitat de conèixer el model. La Figura 6-5 mostra l’aplicació del mètode KAS per a 

l’obtenció de l’energia d’activació aparent del curat per a la formulació del 0% H30. Per 

totes les conversions s’ha obtingut  un alt coeficient de regressió (R2 >= 0,997). 

-11,5

-11,1

-10,7

-10,3

-9,9

-9,5

2,37 2,47 2,57 2,67 2,77 2,87

1000/T [K-1]

ln
(β

/T
2
) 

[m
in

·K
-1

]

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

 

Figura 6-5: Representació gràfica de l’ajust de les dades del curat de la formulació 0% H30 obtinguts 

mitjançant el mètode KAS. 

A la Taula 6-2 es recullen a tall d’exemple les dades de la cinètica obtingudes mitjançant el 

mètode KAS per a la formulació de 0% H30. S’observa que l’energia d’activació disminueix 

fins al 60% de la seva conversió i després torna a augmentar en l’interval del 60% fins al 

90%. L’energia d’activació està al voltant del 65 kJ/mol en l’interval 0,4 < α < 0,8, en aquest 

cas el rang de la constant cinètica (k) a 110ºC també es pot considerar que es manté 

pràcticament constant i igual a 0,17 min-1. 

Taula 6-2: Dades de la cinètica de la mostra 0% H30 utilitzant el mètode KAS i un model A3 per a la 

determinació de la k a T=110ºC. 

α E [kJ/mol] ln(g(α)/A) R
2
 g(α) lnA [min

-1
] k [min

-1
] 

0,1 72,5 -22,27 0,999 0,472 21,52 0,2894 

0,2 68,5 -20,48 0,999 0,607 19,98 0,2177 
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0,3 66,3 -19,53 1,000 0,709 19,19 0,1919 

0,4 65,1 -18,97 1,000 0,799 18,74 0,1798 

0,5 64,6 -18,66 1,000 0,885 18,54 0,1734 

0,6 64,5 -18,52 1,000 0,971 18,49 0,1692 

0,7 64,7 -18,47 1,000 1,064 18,53 0,1649 

0,8 65,5 -18,56 0,999 1,172 18,71 0,1568 

0,9 72,4 -20,37 0,997 1,321 20,65 0,1237 

La Figura 6-6 compara les energies d’activació de les diferents mostres. Com es pot 

observar, el comportament és similar en tots els casos, la qual cosa indica que el procés de 

curat segueix aproximadament el mateix mecanisme de reacció per a totes les 

formulacions. 

40

50

60

70

80

90

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

α

E
 [

k
J
·m

o
-1

]

0% H30

5% H30

10% H30

15% H30

20% H30

 

Figura 6-6: Comparació de l’energia d’activació de les diferents mostres. 

A la Taula 6-3 es recullen els valors de les constants cinètiques a T=110ºC. El model 

empleat per calcular la constant ha estat el mateix per a totes les mostres, en el nostre cas 
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el que millor s’ajustava era el model A3. Es pot dir que els valors de les constants obtinguts 

per a les formulacions amb diferents percentatges d’H30, són relativament semblants entre 

si, tot i que posem de manifest la complexa influència que exerceix l’H30 sobre la velocitat 

de reacció mostrada a la Figura 6-1 i la Figura 6-2. 

Taula 6-3: Constants cinètiques de les diferents mostres a 110ºC i a diferents conversions utilitzant el 

model cinètic A3.  

Formulació k0.1,110ºC [min-1] k0.3,110ºC [min-1] k0.6,110ºC [min-1] k0.9,110ºC [min-1] 

0% H30 0.2894 0.1919 0.1692 0.1237 

5% H30 0.2268 0.1954 0.1788 0.2050 

10% H30 0.1881 0.1504 0.1439 0.1528 

15% H30 0.1785 0.1657 0.1614 0.1849 

20% H30 0.2008 0.1784 0.1671 0.1870 

  

6.1.3. Anàlisi FTIR 

S’ha realitzat el seguiment del curat per FTIR de les diferents mostres, amb proves 

isotèrmiques a 110ºC, amb l’objectiu d’estudiar les reaccions elementals que es duen a 

terme durant el curat i establir l’evolució dels grups reactius, ja que mitjançant el curat 

dinàmic amb DSC no s’obté aquesta informació. A més a més experiències isotèrmiques 

ens permeten eliminar la possible influència de la velocitat d’escalfament sobre el curat. 

A la Figura 6-7 s’observa les bandes d’absorció de l’espectre FTIR per la formulació de 20% 

H30, es poden veure com apareix la banda corresponent als grups èter i com desapareix la 

dels grups epoxi, d’acord amb el procés de curat que té lloc. 
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Figura 6-7: Espectre FTIR del curat a 110ºC. 

A continuació es procedeix a realitzar la quantificació dels grups funcionals a partir de l’àrea 

dels pics. S’ha quantificat la banda de referència i l’associada al grup epoxi i s’ha calculat la 

conversió de grups epoxi mitjançant l’equació 5.5. La banda de grup epoxi a 915cm
-1
 s’ha 

normalitzat dividint per l’àrea del pic a 1605cm
-1
 corresponent a l’enllaç C-C de carbonis 

aromàtics, que no s’altera al llarg del procés reactiu.  

En la Figura 6-8 es mostren l’evolució de la conversió de grups epoxi en funció dels temps 

per totes les formulacions curades a la temperatura de 110ºC. Es pot veure l’efecte 

acceleratiu que exerceix l’H30 sobre el curat, degut possiblement als seus grups hidroxils i 

com aquest efecte no es proporcional al contingut d’H30. Tal com ja s’ha comentat, la 

cinètica de curat està influenciada, a més de per als grups hidroxil, per la viscositat i el 

contingut d’iniciador. També es pot veure com el curat, especialment el de la DGEBA pura, 

no és complet, degut possiblement a què les mostres vitrifiquen durant el procés reactiu, ja 

que es troben a una temperatura de curat inferior a la temperatura de transició vítria dels 

materials completament curats (veure la Taula 6-1).  
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Figura 6-8: Conversió dels grups epoxi en funció del temps per les diferents formulacions curades a 110ºC. 

Per a comprovar si els paràmetres isoconversionals dinàmics permeten simular el curat 

isotèrmic, s’han simulat experiències isotèrmiques per a les diferents mostres, mitjançant 

l’equació (Eq. 5.23) i les dades dinàmiques obtingudes mitjançant el mètode Kissinger-

Akahira-Sunose (KAS) i s’han comparat amb els resultats obtinguts per curat isotèrmic a 

110ºC amb la tècnica FTIR. Es pot dir, veient la Figura 6-9, que la metodologia cinètica 

permet descriure de manera aproximada el curat, en condiciones isotèrmiques, mitjançant 

FTIR, ja que les corbes conversió-temps presenten la mateixa tendència i els temps 

experimentals i els simulats són del mateix ordre. Només a altes conversions, on pot tenir 

lloc la vitrificació, la simulació no és correcte.  
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Figura 6-9: Comparació entre el curat isotèrmic experimental i el teòric determinat a partir de dades 

dinàmiques per la mostra de 15% H30. 

6.1.4. Gelificació i contracció 

En aquest apartat s’ha determinat la gelificació de les mostres així com la seva contracció 

durant el procés mitjançant l’anàlisi del TMA a una temperatura de 90ºC. 

A la Figura 6-10 i a la Figura 6-11 es pot veure quan comença la gelificació de la mostra i quan 

s’ha gelificat completament mitjançant un experiment on s’aplica un esforç de compressió 

cíclic (Figura 6-10) o un experiment a esforç de compressió constant (Figura 6-11). A partir 

d’aquestes corbes es treu el temps de gelificació (tgel), en l’experiment oscil·latori com el 

temps on comença a reduir-se la oscil·lació en el gruix de la mostra i en l’experiment a força 

constant com el temps on s’inicia el canvi brusc en la contracció. Un cop s’ha determinat el 

tgel es procedeix a curar la mostra durant aquest temps a 90ºC en el DSC i a continuació es 

fa un postcurat dinàmic per trobar la calor residual i el grau de conversió a la gelificació 

(agel). 
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Figura 6-10: Gràfic amb oscil·lació gruix – temps on s’observa el punt de gelificació. 
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Figura 6-11: Gràfic sense oscil·lació gruix – temps on es veu on té lloc la gelificació. 
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A la Taula 6-4 es pot observar com en augmentar el contingut en H30 augmenta el tgel i la 

agel de forma significativa, degut possiblement a què els grups hidroxils terminals de l’H30 

actuen com agents de transferència de cadena durant la polimerització aniònica de la 

DGEBA tallant el creixement de les cadenes i sent necessari una conversió major perquè el 

material gelifiqui. La presència d’H30 incrementa la conversió a la gelificació gràcies al 

paper que juguen els grups hidroxils terminals [18], [24]. 

A partir de les dades de canvi de gruix durant l’experiment en TMA (Figura 6-11) es pot 

determinar el grau de contracció durant el curat, aTMA i la contracció després de la 

gelificació si prèviament s’ha determinat la contracció global mitjançant assaigs 

densitomètrics de les mostres abans i després del curat (Eq. 5.3). En la Taula 6-4 es pot 

observar com  en augmentar el contingut  d’H30 disminueix la contracció global i la 

contracció després de la gelificació. Ambdós efectes tenen un efecte beneficiós sobre els 

materials preparats, ja que tendeixen a reduir  l’estrès generat durant el curat. La reducció 

de la contracció després de la gelificació és especialment interessant, ja que la major part 

de les tensions es generen dins de l’estat sòlid un cop el material està gelificat. Aquest 

efecte es fa molt palès en la Figura 6-12 on es mostra el grau de contracció durant el curat a 

90ºC en el TMA per a totes les formulacions estudiades. 

Taula 6-4: Dades obtingudes de l’anàlisi del TMA a 90ºC per les diferents mostres. 

H30 

[%] 

tgel  

[min] 

agel 

[%] 

0  

[g·cm
3
] 

∞    

[g·cm
3
] 

Contracció 

[%] 

aTMA   

 [%] 

Contracció 

després de 

gelificar [%] 

0 12.5 40 1.167 1.193 2.2 19 1.8 

5 12.5 42 1.169 1.193 2.0 27 1.5 

10 13.0 44 1.168 1.191 1.9 39 1.2 

15 14.0 49 1.171 1.193 1.8 55 0.8 

20 16.0 60 1.174 1.191 1.4 80 0.3 

 



Nous termoestables epoxídics modificats amb polièsters hiperramificats que contenen grups hidroxil terminals Pàg. 53 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 300 600 900 1200 1500 1800

temps [s]

a
T

M
A

0% H30

5% H30

10% H30

15% H30

20% H30

 

Figura 6-12: Gràfica a on es mostra el grau de contracció en el TMA per a les diferents formulacions. 

6.2. Propietats  

6.2.1. Propietats dinamomecàniques mitjançant el DMTA 

Les diferents mostres han estat analitzades mitjançant el DMTA amb la finalitat de 

caracteritzar el comportament termomecànic de les diferents formulacions, així com poder 

detectar la relaxació α o transició vítria. 

Un cop preparades les mostres tal com s’explica en l’apartat 5.3.5 aquestes s’han sotmès a 

un primer escalfament  i posteriorment a un segon escalfament per tal de comprovar si els 

materials estaven completament curat o si podien degradar durant l’escalfament. 

La Figura 6-13 i la Figura 6-14 mostren l’evolució del log del mòdul d’emmagatzematge E
’
 i 

l’angle de desfasament entre tensió i deformació (tand) durant el primer escalfament de les 

mostres. En la Figura 6-13 la transició vítria es manifesta com una caiguda brusca del mòdul i 

en la Figura 6-14 com un màxim en el valor de tand. 
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Figura 6-13: Evolució del log del mòdul d’emmagatzematge E’ en funció de  la temperatura per les diferents 

formulacions durant el primer escalfament. 
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Figura 6-14: Evolució de tand en funció de la temperatura per les diferents formulacions durant el primer 

escalfament. 
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A la Figura 6-13 i a la Figura 6-14 s’observa que a mesura que augmenta el percentatge d’H30 

en la mostra disminueix la Tg, excepte per la formulació del 5% d’H30, possiblement  degut 

al fet que la mostra no estava totalment curada. També es pot observar com el mòdul 

relaxat (Figura 6-13) després de la transició vítria, amb l’excepció ja comentada del 5% de 

H30, disminueix en augmentar el contingut d’H30. Aquesta disminució, d’acord amb la 

teoria de l’elasticitat lineal del cautxú [25], és indicativa de què en augmentar la quantitat 

d’H30 disminueix el grau d’entrecreuament del material. Aquest resultat es pot relacionar 

amb les reaccions de transferència que tenen lloc entre els grups hidroxils de l’H30 i les 

cadenes epoxídiques actives, que tallen el creixement de les cadenes, disminuint 

l’entrecreuament del material. 

La Figura 6-15 mostra com la formulació amb un 5% d’H30, després d’un segon escalfament, 

cura completament, assolint el valor de Tg esperat amb concordança amb l’evolució de la Tg 

per a les altres formulacions.  
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Figura 6-15: Evolució de tand  en funció de la temperatura per les diferents formulacions durant el segon 

escalfament. 

Les dades dinamomecàniques de la Tg, determinades com a màxim de tand, de les 

formulacions pels dos escalfaments es poden comparar amb les seves anàlogues 

obtingudes per DSC (Taula 6-5). Es pot veure com les dades obtingudes per DMTA i DSC  

segueixen en general un mateix patró, a mesura que augmenta el percentatge d’H30 

disminueix la Tg del material. Aquest resultat es pot explicar tant per la mateixa flexibilitat de 
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l’H30 com pel fet que els grups hidroxils provinents de l’H30 fan que es formin cadenes més 

curtes i més flexibles. És d’esperar que aquesta major flexibilitat del material es tradueixi 

també en una reducció de la seva fragilitat. 

La petita reducció de la Tg observada després del segon escalfament pot relacionar-se amb 

l’eliminació de l’envelliment físic que té lloc en el material entre el primer escalfament i el 

segon escalfament. Durant l’envelliment d’un material emmagatzemat a una temperatura 

per sota de la seva Tg el material tendeix a densificar-se augmentant lleugerament la seva 

Tg. Aquest procés és reversible podent ser eliminat l’envelliment mitjançant un escalfament. 

Taula 6-5: Comparació dels valors de la Tg per les diferents formulacions i mètodes (DTMA i DSC). 

H30 [%] Tg [ºC]                  

 1
er

 esc. DMTA 

Tg [ºC]                    

2
on

 esc. DMTA 

Tg [ºC]             

    DSC 

0 163 154 143 

5 119 145 132 

10 153 140 128 

15 149 137 122 

20 149 135 121 

 

6.2.2. Resistència a l’impacte 

Les diferents formulacions han estat sotmeses als assajos experimentals tal com s’explica 

en l’apartat 5.3.6 per determinar la resistència a l’impacte dels materials en funció dels 

diferents percentatges d’H30. 

A la Taula 6-6 s’observa  com en augmentar  el percentatge d’H30 augmenta la resistència a 

l’impacte de les formulacions, és a dir, la quantitat d’energia  pot absorbir el material abans 

de fracturar-se. Aquesta millora de la tenacitat pot atribuir-se a la capacitat que tenen les 

partícules flexibles d’H30 per absorbir l’energia de l’impacte i a la bona interacció entre la 

matriu epoxídica i les molècules de polímer hiperramificat que permet transferir l’energia 

absorbida per la matriu a l’H30. La participació dels grups hidroxils de l’H30 en el curat, 

mitjançant les reaccions de transferència, permet garantir que l’H30 es troba covalentment 

enllaçat a la matriu afavorint l’absorció d’energia durant l’impacte.  
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Taula 6-6: Resultats impacte sistema DGEBA / H30 / 1-metilimidazola. 

H30 [%] RI [kJ/m2] Millora [%] 

0 1,39 0 

5 1,52 9,4 

10 1,59 14,4 

15 1,63 17,3 

20 1,68 20,9 

 

6.2.3. Estabilitat tèrmica 

En aquest apartat s’ha estudiat l’estabilitat tèrmica dels materials. En la Figura 6-16 es pot 

observar que l’addició de H30 en la DGEBA provoca una lleugera disminució de l’estabilitat 

tèrmica degradant els materials modificats a temperatures lleugerament més baixes que la 

DGEBA pura, especialment durant l’inici del procés de degradació. Aquesta mínima 

disminució en l’estabilitat tèrmica pot ser deguda a la disminució de la Tg i el grau 

d’entrecreuament en afegir H30. No obstant s’observa que per totes les formulacions 

comencen a degradar-se per sobre del 350ºC per la qual cosa es pot assegurar que no 

degraden durant el curat.  

També s’observa que la reacció de degradació té lloc en passos, corresponen 

possiblement el primer a la degradació del material polimèric i el segon a la degradació dels 

residus carbonosos formats durant el primer pas. 
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Figura 6-16: Corbes termogravimètriques a 10 ºC/min en atmosfera de nitrogen de les diferents 

formulacions estudiades. 

 

6.2.4. Morfologia mitjançant el SEM 

S’ha analitzat mitjançant SEM la superfície de fractura de les mostres sotmeses a impacte 

per intentar explicar els resultats dels assaigs d’impacte, identificar els possibles 

mecanismes de fractura i tenir informació sobre la morfologia de les mostres. La Figura 6-17 

mostra la micrografia de les diferents formulacions estudiades. Es pot observar com 

l’addició d’H30 no condueix a una morfologia de fases separades degut possiblement a la 

incorporació química de l’H30 a la xarxa epoxídica mitjançant la participació dels grups 

hidroxil terminals a les reaccions de transferència. 

Les imatges de SEM confirmen els resultats obtinguts en l’estudi de la tenacitat, en els que 

s’observava un augment de la tenacitat en augmentar el contingut d’H30. Es pot observar 

com la fractura de DGEBA pura és molt fràgil i que a mesura que s’augmenta el contingut 

en H30 la fractura es fa més plàstica amb plans de fractura més gruixuts.  
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Figura 6-17: Fotografies del SEM per a les formulacions de 0% H30, 10% H30 i 20%H30.  
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7. Aspectes mediambientals 

En aquest projecte s’han tingut en compte aspectes mediambientals, tal com marquen les 

directrius de l’Escola en la realització de Projectes de Final de Carrera i d’acord amb el 

concepte de sostenibilitat que ha de regir en qualsevol projecte. 

La incorporació de l’H30 a la matriu termoestable epoxídica implica tenir un contingut més 

elevat de grups èster en el material, i per tant que el producte sigui potencialment més 

degradable. Fins i tot en les aplicacions d’aquests materials en el camp dels recobriments 

es podria recuperar més fàcilment el substracte, en cas que tingui valor, mitjançant 

degradació tèrmica o química de forma controlada. 

Les resines epoxi també són utilitzades a bastament per a obtenir pintures en estat sòlid o 

líquid amb baixa emissió de components orgànics volàtils (VOC). Les pintures amb 

dissolvent poden emetre substàncies a l’atmosfera que són potencialment perjudicials per a 

la mateixa i per a la salut humana. En aquest sentit, la millora de les propietats de les 

resines epoxi pot resultar de gran utilitat per a disminuir la quantitat de VOC, facilitant el 

compliment d’una legislació cada cop més restrictiva. 

En referència a la part experimental del projecte, cal dir que durant tot l’estudi s’ha tingut 

cura de dipositar els residus (restes de material, vials, etc.) en els dipòsits habilitats per a 

aquest ús. Posteriorment, tots els residus s’han enviat a les plantes d’eliminació pertinents 

per a aplicar-los el tractament idoni sota les condicions adequades. 
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8. Avaluació econòmica 

S’ha realitzat un estudi econòmic respecte el cost total del present projecte. En total s’han 

tingut en compte tots els aspectes que han implicat algun tipus de despesa. Aquests 

aspectes es poden classificar en quatre grups fonamentals: 

 Despeses de reactius 

 Despeses d’instrumentació 

 Despeses de personal. 

 Altres despeses. 

El càlcul de la despesa total de reactius s’ha fet d’acord amb la quantitat gastada de cada 

producte. S’ha estimat que s’han utilitzat uns 20 g de formulació per a poder realitzar tots 

els assajos necessaris. A partir d’aquí, prenent com a referència les dades de composició 

de les diferents formulacions, recollides a la Taula 5-1, s’ha extret les quantitats totals 

gastades de cada reactiu. Prenent els preus de referència que es troben als webs dels 

distribuïdors s’ha calculat el preu total. 

Com a despeses d’instrumentació s’han contemplat els preus per assaig de totes les 

tècniques emprades, considerant com si aquests assaigs s’haguessin dut a terme en un 

Servei de Recursos Científics i Tècnics. 

Dins de despeses de personal s’ha considerat l’equip de recerca format per un director de 

projecte i l’estudiant. Per al càlcul de les hores de dedicació del director del projecte s’ha 

comptat el temps en ensenyar a l’estudiant com utilitzar adequadament les tècniques 

experimentals, les tasques de supervisió al llarg de tot el projecte i el suport a la 

interpretació de resultats. Pel que fa a l’estudiant, el còmput d’hores s’ha fet tenint en 

compte el temps de recerca bibliogràfica, el de desenvolupament de la fase experimental, 

el de tractament i interpretació de dades. Aproximadament, per al director s’ha estimat unes 

30 hores i per a l’investigador sobre les 320. 

A part de tot l’equip d’anàlisi i reactius també s’han utilitzat material de laboratori divers 

(espàtules, picnòmetres...). A més a més, la realització dels assajos comporta una despesa 

d’electricitat i, en alguns casos, de N2 d’inertització. Tots aquests conceptes s’han agrupat 

dins categoria de despeses vàries i aproximadament suposen una despesa de 500€. 

Les Taula 8-1, Taula 8-2 i Taula 8-3 que es mostren  a continuació, detallen les dades 

econòmiques del projecte: 
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Taula 8-1: Cost dels productes utilitzats en l’estudi. 

Productes Preu [€/u] Consum [Kg] Cost [€] 

DEGBA 168 €/Kg 0,090 15,120 

H30 50 €/Kg 0,010 0,500 

1MI 324 €/Kg 0,004 1,296 

Total 16,916 

Taula 8-2: Cost de la realització dels assajos. 

Assajos € / assaig Número d’assajos Cost [€] 

DSC 50 20 1000 

TMA 50 5 250 

TGA 50 5 250 

DMTA 100 5 500 

FTIR 50 5 250 

SEM 80 5 400 

IMPACTE 15 5 75 

Total 2725 

Taula 8-3: Cost de personal. 

Personal €/h Dedicació [h] Cost [€] 

Estudiant 15 320 4800 

Director del projecte 40 30 1200 

Total 6000 
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El cost total del projecte s’obté a partir de la suma de les tres despeses totals parcials. A 

aquest valor cal afegir-li els 500€ que s’han considerat de material auxiliar i altres. Així 

doncs, la despesa total del projecte ascendeix a un total de 9.242€. Com es fa evident, les 

despeses més importants es donen en personal i en la part experimental. 
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Conclusions 

En aquest projecte s’han preparat i caracteritzat diferents formulacions de DGEBA amb 

H30 mitjançant  curat aniònic utilitzant una amina terciària, la 1-metilimidazola, com 

iniciador.  

Els grups hidroxils terminals de l’H30 exerceixen un efecte acceleratiu sobre el curat i 

permetent la incorporació química de l’H30 a la matriu termoestable epoxídica a través de 

les reaccions de transferència de cadena. Aquestes reaccions són també les responsables 

del tallament de les cadenes actives creixents, que condueixen a què el material gelifiqui a 

conversions més elevades i a una disminució del grau d’entrecreuament del material. De 

retruc, la incorporació de l’H30 flexible, junt amb la disminució de l’entrecreuament 

esmentada condueix a una lleugera disminució de la temperatura de transició vítria.  

La utilització de l’H30 com a modificador de la DGEBA permet reduir la contracció global 

durant el procés de curat i també de forma molt significativa la contracció després de la 

gelificació, amb la conseqüent reducció de les tensions generades durant el curat. 

Malgrat que els nous materials preparats són homogenis sense indicis de separació de 

fases, si presenten una millora de la resistència a l’impacte i una fractura més tenaç en 

comparació de la resina epoxi sense modificar. 
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