
Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para o estudo da formação de um 

poliéster-uretano segmentado. Numa primeira fase, foi efectuada a determinação por FTIR no modo 

ATR da cinética e da separação de fases. Numa segunda fase, determinaram-se experimentalmente 

as distribuições de tamanho dos segmentos duros por um método de hidrólise selectiva original. Foi 

assim possível esclarecer o efeito da ocorrência de separação de fases durante a reacção nestas 

distribuições. Apresenta-se ainda um método de marcação química de grupos isocianato mostrando 

algumas das suas aplicações.  

Os polímeros estudados foram sintetizados a partir de diisocianato de metileno-4,4'- difenileno (MDI), 

policaprolactonadiol (PCL) com três massas moleculares médias distintas (1000, 2000 e 3000) e 1,4-

butanodiol como extensor, para várias razões molares. Durante a polimerização, o sistema 

apresentou tipicamente uma transição desde um estado homogéneo bem descrito por uma cinética 

global de 2ª ordem, para um estado com separação de fases. Dada uma razão molar inicial, a 

separação de fases ocorre para uma conversão característica de grupos isocianato 

independentemente da massa molecular do poliol. No ponto crítico de início da separação de fases a 

distribuição de tamanhos dos segmentos duros é a mesma (expressa em fracção molar) conduzindo 

ao resultado já clássico de que o tamanho médio dos segmentos duros em número e massa é 

aproximadamente constante (para este sistema, Nn= 1.24 e Nw=1.47). Todavia, foi posto em evidência 

o efeito adicional da concentração dos segmentos duros no ponto de separação de fases, uma vez 

que se encontrou um sistema que permanece homogéneo devido a uma concentração insuficiente de 

segmentos duros. Ficou claro que a separação de fases exige não só um tamanho mínimo mas 

também uma concentração mínima de segmentos duros.  

A ocorrência de separação de fases durante a reacção de formação modifica a distribuição de 

tamanho dos segmentos duros relativamente à distribuição geométrica prevista para meio 

homogéneo. As amostras com menor teor de segmentos duros, com menor evidência de separação 

de fases, apresentam uma distribuição geométrica. Esta característica não é seguida para amostras 

com maior teor de segmentos duros. Os desvios relativamente ao sistema homogéneo são mais 

acentuados à medida que a separação de fases aumenta. Mais, o tamanho médio tende a diminuir 

como consequência da segregação de fases.  

Comparativamente a outros, o sistema estudado fornece um volume considerável de informação ao 

nível químico e físico servindo por isso de ponto de partida ideal para outros estudos sobre sistemas 

mais gerais.  



Abstract 

In this work, the development of a methodology for the study of the formation of a segmented 

polyester-polyurethane is presented. In a first stage, the determination through FTIR at ATR mode of 

kinetics and phase separation has been undertaken. In a second step, the experimental size 

distributions of hard segments by an original selective hydrolysis procedure was carried out. Thus, it 

has been possible to enlighten the effect on the aforementioned segment size distributions of the 

occurrence of phase separation along the reaction. Moreover, a method for chemical tagging of 

isocyanate groups is also described.  

The polymers have been prepared starting with 4,4'-methylene-diphenylene diisocyanate (MDI), 

polycaprolactonediol (PCL) of three different average molecular masses (1000, 2000 and 3000) and 1, 

4-butanediol as chain extender at various initial mole ratios.  

Along its polymerization, the system has typically presented a transition from a homogeneous state, 

during which the chemical kinetics was well described by an overall second order law, into a system 

presenting phase separation. Starting from a certain initial composition, phase separation occurs at a 

characteristic conversion of isocyanate groups, which is independent from the molecular weight of the 

polyol. At the critical point where phase separation starts, the size distribution of hard segments is 

always the same (in terms of mole fractions), leading to the already classic result according to which 

number and weight average sizes of hard segments are approximately constant (the values measured 

for this chemical system are Nn = 1.24 and Nw = 1.47). However, the additional effect of the 

concentration of hard segments was found out, since a certain system has remained homogeneous for 

a lower enough hard segment concentration. It became clear that phase separation requires not only a 

certain lower bound of the average hard segment size but also at least some minimum value of the 

concentration of hard segments.  

The occurrence of phase separation along the formation reaction modifies the size distribution of hard 

segments with respect to the geometrical distribution prevailing at homogeneous conditions. The 

samples of a lower hard segment fraction, with lower evidence of phase separation, do present such a 

geometrical distribution. This behavior does not occur for the samples with higher amounts of hard 

segments. The deviations with respect to the homogeneous system become higher and higher as the 

phase separation increases. Moreover, average size tends to decrease as a consequence of phase 

segregation.  

Compared to others, this system provides a huge amount of information concerning its physics and 

chemistry, and it is therefore an ideal starting point for undertaking researches on more general 

chemical systems.  


