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تهیه پلی ال زیستی از پسماند لیگنوسلولزی به روش مایع سازی

چکیده
فوم سخت پلییورتان به دلیل دارا بودن ویژگیهای مطلوبی مانند هدایت حرارتی
کم و فرآیند تولید آسان ،امروزه بهطور گستردهای استفاده میشود .در حال حاضر
صنعت پلییورتان به علت دو ماده اولیه عمده یعنی پلیالها و ایزوسیاناتها که از
مشتقات نفتی میباشند ،بهطور زیادی به منابع پتروشیمیایی وابسته است .نگرانی
کاهش منابع فسیلی و آلودگی موجب عالقه زیادی به توسعه پلیالهای زیستی از
منابع تجدیدشونده شده است .مواد لیگنوسلولزی با داشتن ترکیباتی غنی از گروههای
هیدروکسیل برای تولید پلیالهای زیستی مناسب میباشند .در فرآیندهای پاالیش
زیستی با استفاده از حاللهای معینی تا حد زیادی درشت مولکولهای ماده لیگنو-
سلولزی شکسته شده و به مایعی ویسکوز تبدیل میگردد .مصرف زیاد این حاللها،
افزایش هزینه تولید پلیالها را به دنبال داشته است .این امر سبب تحقیق بر روی
حاللهای تجدیدپذیر و ارزانقیمت مانند گلیسرول خام شده است .در این پژوهش از
گلیسرول خام بهعنوان حالل زیستی برای مایع سازی خاکاره و تولید پلی ال
استفاده گردید .اثر عوامل فرآیندی زمان و دمای واکنش بر ویژگیهای پلیالهای
حاصل بررسی شد .با افزایش دمای مایع سازی ،عدد اسیدی و هیدروکسیل کاهش و
بازده تولید و ویسکوزیته پلی الها افزایش یافت .با بررسی دماها و زمانهای
مختلف ،پلی ال حاصل از مایع سازی در دمای  180 ºCبه مدت  360دقیقه ،با
بازدهی  51درصد و عدد اسیدی و هیدوکسیل به ترتیب  9/7و  325 mgKOH/gو
ویسکوزیته  18 kg/m/sبهعنوان پلی ال بهینه تعیین گردید.
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مقدمه
يکی از متنوعترين و پركاربردترين مواد پلیمری كه
مصرف جهانی در حال رشد پیوستهای داشته ،پلیيورتانها
میباشند [ .]1دلیل كاربرد گسترده اين پلیمرها ،ويژگی-
های شیمیايی و فیزيکی مناسب آنها بوده كه به
شکلهای گوناگونی مانند صفحات ،فومها ،االستومرها،
چسبها و رنگها مورداستفاده قرار میگیرند [ .]1حدود
 %80از كل تولید پلیيورتانها به شکل فوم استفاده می-

شوند [ .]2فوم سخت پلیيورتان ،پلیمری با پیوندهای
عرضی زياد و اساساً با ساختار سلولی بسته بوده كه هدايت
حرارتی كم و تولید آسان منجر به استفادههای وسیعی از
آن شده است [ .]3فوم سخت پلیيورتان در اثر واكنش
پلیال 1با متیل دی فنیل دی ايزوسیانات پلیمری در
حضور كاتالیزور ،عامل پفزا تهیه میشود [ .]3در حال

Polyol

1

تهیه پلی ال زيستی از پسماند لیگنوسلولزی به روش مايعسازی

314

حاضر اكثر پلیالهای (تركیبات دارای گروههای
هیدروكسیل) مورداستفاده در صنعت پلیيورتان ،از منابع
فسیلی به دست میآيند .با افزايش نگرانیهای مربوط به
كمبود منابع فسیلی ،افزايش قیمت آن و سیر جهان به-
سوی كاهش آلودگی و حفظ محیطزيست ،انگیزه تحقیق
و توسعه برای ساخت اين فومها از پلیالهای بهدستآمده
از طبیعت كه پلیالهای زيستی نامیده میشوند ،بیشتر
شده است [ .]4اگرچه هرساله مقدار فراوانی از پسماندهای
لیگنوسلولزی تولید میشود ،اما از هركدام فقط بخش
خیلی كمی مصرفشده و بقیه بهعنوان ضايعات سوزانده يا
به هدر میرود [ .]3زيستتوده با گروههای هیدروكسیل
موجود در ساختار پلیمری خود ،منبع مناسبی برای تهیه
پلیال و تولید مواد پلیيورتانی به شمار میرود [.]5
پااليش زيستی 1،زيستتوده را بهعنوان يک ماده اولیه
برای تولید دامنه وسیعی از مواد شیمیايی به كار میبرد.
پااليش زيستی اساساً فرآيند استخراج مواد شیمیايی و
پلیمرهای باارزش از زيستتوده است .مطالعات متعددی
در جهت استفاده از منابع لیگنوسلولزی ،پسماندهای
جنگلی يا كشاورزی و ضايعات حاصل از كارخانههای
صنعتی برای ساخت پلیيورتانها صورت گرفته است [.]6
در فرآيندهای پااليش زيستی طی تبديل شیمیايی-
حرارتی تا حد زيادی درشت مولکولهای ماده لیگنو-
سلولزی با استفاده از حاللهای معینی تحت كاتالیزور
اسیدی و دما ،شکسته شده و به مايعی ويسکوز تبديل
میگردد [ .]7در فرآيند مايعسازی زيستتوده ،حجم
زيادی از حاللهای فسیلی موردنیاز است .مصرف زياد اين
حاللها سبب افزايش قابلمالحظه هزينه تولید پلیالهای
زيستی شده است [ .]6،7،8يکی از راهکارهای حل اين
مشکل میتواند استفاده از گلیسرول خام بهعنوان حالل
مايعسازی زيستتوده باشد .گلیسرول خام محصول جانبی
فرآيند تولید سوخت زيستی از روغن گیاهی بوده كه به
دلیل وجود ناخالصیهای گوناگونی مانند متانول ،صابون،
متیل استرهای اسید چرب و كاتالیزور قلیايی باقیمانده در
آن ارزش اقتصادی چندانی ندارد [ .]10،11در يک مطالعه
از گلیسرول خام حاصل از يک نوع روغن گیاهی بهعنوان
حالل زيستی برای مايع سازی ماده لیگنوسلولزی و تولید
Biorefinery
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پلی ال استفاده گرديد كه اين فرآيند در دمای  240 ºCو
مدتزمان  180دقیقه انجام گرفت[ .]11در پژوهشی ديگر
 Huو  )2014( Liبا استفاده از مايع سازی پسماند ذرت
توسط گلیسرول خام حاصل از روغن سويا توانستند پلی
الهای مناسب ساخت فوم پلی يورتان تولید كنند [.]12
همچنین  Kosmalaو همکاران ( )2016گلیسرول خام
تصفیهشده را بهعنوان حالل مايع سازی سلولز و تولید پلی
ال استفاده كردند [ .]13در مقايسه با گلیسرول
تصفیهشده ،گلیسرول خام در تولید پلیالها و فوم،
احتماالً به علت حضور ناخالصی بهطور فراوانی بهتر عمل
كرد [ .]11در اين پژوهش بهمنظور استفاده بهینه از
ضايعات چوبی ،خاکاره نراد بهعنوان منبع لیگنوسلولزی و
گلیسرول خام حاصل از مخلوط روغنهای گیاهی ضايعاتی
بهعنوان حالل مايع سازی برای تولید پلی ال زيستی
استفاده گرديد.

مواد و روشها
آمادهسازی مواد اولیه
در اين تحقیق خاکاره نراد بهعنوان ماده اولیه لیگنو-
سلولزی از كارگاه نجاری جمعآوری و از الک با مش 60
عبور داده شد .گلیسرول خام از بخش بايو ديزل دانشکده
كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس جمعآوری گرديد.
گلیسرول خام دارای ناخالصیهای آب ،متانول و اسیدهای
چرب بوده كه قبل از استفاده بايد جداسازی شود؛ بنابراين
قبل از انجام عمل مايعسازی مطابق روش  Huو Li
( )2014گلیسرول خام آمادهسازی گرديد [.]12
بدينصورت كه ابتدا  pHگلیسرول خام با افزودن مقدار
معینی از اسید كلريدريک غلیظ ( %35-38وزنی) در
حدود  1تنظیم شد ،سپس آب و متانول آن توسط
تبخیركننده دورانی در دمای  70درجه سانتیگراد تحت
خأل حذف گرديد .در مرحله بعد سانتريفیوژ با سرعت
 10000دور در دقیقه به مدت  10دقیقه انجام شده كه
براثر آن گلیسرول خام به  3فاز جداگانه تبديل شد :فاز
باال (اساس ًا اسیدهای چرب و گلیسريدها) ،فاز میانی (اساس ًا
گلیسرول) و فاز انتهايی (اساس ًا نمکها) .فاز میانی و بااليی
جمعآوری و بهعنوان حالل مايعسازی استفاده گرديد.
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فرآیند مایع سازی
مايع سازی خاکاره چوب نراد توسط حالل گلیسرول
خام بدينصورت انجام گرفت كه برای هر مرحله مايع
سازی مقدار  100گرم گلیسرول خام و  3گرم اسید
سولفوريک  %98درون بالون سه دهانه ريخته شده و تا
دمای مشخص حرارت داده شد (شکل  .)1متغیرهای مهم
فرآيندی مطابق جدول  1در دامنه دمايی 120-200

315

درجه سانتیگراد و مدتزمانی  40-360دقیقه در نظر
گرفته شد .اثر متغیرهای ذكرشده با ثابت نگهداشتن عامل
ديگر موردبررسی قرار گرفت.
بعد از رسیدن به دمای موردنظر  10گرم خاکاره
بهآرامی به محفظه اضافه گرديد .مايع سازی تا مدتزمان
معین تحت همزن با دور ثابت ادامه يافت.

شکل  -1فرآیند مایع سازی
جدول  -1مایع سازی خاکاره تحت شرایط اسیدی در دماها و زمانهای مختلف
متغیر
ºC

1

2

3

5

4

دما ( )

120

140

160

180

200

زمان (دقیقه)

40

120

200

280

360

سرانجام برای اتمام واكنش بالفاصله بالون درون آب
سرد قرار داده شد و نمونه پلی ال جهت اندازهگیری
ويژگیهای موردنظر جمعآوری شد .ازآنجايیكه نقطه
اشتعالپذيری گلیسرول 160 ،درجه سانتی گراد بوده
بعدازاين نقطه ماده دچار سوختگی شده كه برای رفع اين
مشکل ،هوای داخل محفظه واكنش با گاز نیتروژن
جايگزين گرديد.
اندازهگیری ویژگیهای پلی الهای حاصل
بعد از انجام هر مرحله مايع سازی ويژگیهای پلی ال
شامل عدد اسیدی ،عدد هیدروكسیل ،ويسکوزيته و بازده
تولید (نسبت تبديل زيستتوده به پلی ال) محاسبه شد.
میزان اسید پلیال مايع مطابق استاندارد
 ASTM D4662اندازهگیری شد [ 2 .]14گرم پلیال و

 50میلیلیتر اتانول درون ارلن ماير  250میلیلیتر ريخته
شده ،سپس فرآيند تیتراسیون با استفاده از محلول
استاندارد  0/1نرمال هیدروكسید سديم انجام گرفت .عدد
اسیدی بر اساس رابطه  ،1اندازهگیری گرديد.
رابطه ( = (C-B)×N×56/1/ (mgKOH/g)1)1عدد اسیدی
كه در آن ،C ،حجم محلول هیدروكسید سديم
مصرفشده برای تیتراسیون نمونه پلی ال (میلیلیتر)،B ،
حجم محلول هیدروكسید سديم مصرفشده برای نمونه
شاهد (میلیلیتر) ،N ،نرمالیته محلول هیدروكسید سديم و
 ،Wوزن نمونه موردنظر (گرم) است.
 1میلیگرم هیدروكسید پتاسیم بر گرم نمونه پلی ال
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عدد هیدروكسیل پلیال مايع مطابق استاندارد
 ASTM D4274انجام گرفت [ .]15بدينصورت كه ابتدا
معرف استريفیکاسیون بدينصورت كه به  900سیسی
ديوكسان 100 ،سیسی پیريدين و  150گرم انیدريد
فتالیک اضافه و هم زده شد تهیه گرديد .سپس محلول
آمادهشده بهعنوان معرف در يک بطری تیرهرنگ نگهداری
شد .برای اندازهگیری عدد هیدروكسیل ،به يک گرم پلیال
رابطه 2

)(mgKOH/g

در يک ارلن ماير  250میلیلیتری 10 ،میلیلیتر معرف
استريفیکاسیون اضافه كرده ،سپس محفظه را با ورق
º
آلومینیومی پوشانده و به مدت  20دقیقه در دمای C
 100حرارت داديم .بعد از رسیدن دمای مخلوط به دمای
محیط ،فرآيند تیتراسیون با استفاده از محلول استاندارد
 0/5نرمال هیدروكسید سديم انجام گرفت .مطابق رابطه 2
عدد هیدروكسیل محاسبه گرديد.

= (B-A)×N×56/1/W+ANعدد هیدروكسیل

كههه در آن ،B ،حجههم محلههول هیدروكسههید سههديم
مصرفشههده بههرای تیتراس هیون نمونههه شههاهد (میلیلیتههر)،
 ،Aحجهههم محلهههول هیدروكسهههید سهههديم مصرفشهههده
بهههرای تیتراسهههیون نمونهههه پلهههی ال (میلیلیتهههر)،N ،
نرمالیتههه محلههول هیدروكسههید سههديم ،W ،وزن نمونههه
پلههی ال (گههرم) و  ،ANعههدد اس هیدی اسههت .بههازده تولیههد
پلههی ال (نسههبت تبههديل خههاکاره) بعههد از فرآينههد مههايع-
سهههههازی مطهههههابق روش  Wangو همکهههههاران ()2009
اندازهگیهری شهد [.]16دو گهرم پلهیال بها اسهتفاده از 50
میلیلیتههر آب-ديوكسههان بهها نسههبت حجمههی  1بههه 4
رقیق شده ،آنگاه مخلهوط حلشهده بها كمهک خهأل فیلتهر
شههده و مههاده باقیمانههده در دمههای  105 ºCبههه مههدت 24
سهههاعت خشهههک گرديهههد .نسهههبت باقیمانهههده نهههامحلول
=100 -((W1-W2)/W3×W4×100(/W5

نتایج و بحث
اثر دمای مایع سازی بر ویژگیهای پلی ال
فرآيند مايع سازی خاکاره با استفاده از گلیسرول خام
در دامنهههه دمهههايی  120-200درجهههه سهههانتی گهههراد در
مدتزمان معینی صورت گرفت .به هنگام انجام فرآيند بعد
از دمای  ،180 ºCمايع سازی دچهار مشهکل شهده كهه بها
گذشت زمهان ،خهاکاره بهصهورت كلوخهه شهده در مهايع
گلیسههرول بههاقی مانههد و اساس هاً واكنش هی ب هین خههاکاره و
گلیسرول انجام نگرفت .بر اين اساس تیمارها برای دماهای
پايینتهر از  180 ºCدر دورهههای زمهانی مختلهف صهورت
پذيرفت .ويژگیهای پلی الهای حاصل نیز بعد از هر تیمار

زيسههتتوده و بههازده مههايع سههازی بههر اسههاس رابطههه 3
محاسبه شد.
كه در آن ،W1 ،وزن خشک كاغذ صافی و باقیمانده
خاکاره ،W2 ،وزن خالص كاغذ صافی بدون باقیمانده
خاکاره ،W3 ،وزن پلی الهای توزين شده برای محاسبه
بازده تولید ،W4 ،وزن كل پلی الهای بهدستآمده از
فرآيند مايع سازی و  ،W5وزن خاکاره بهكاررفته در
فرآيند مايع سازی است.
ويسکوزيته پلیالها بهوسیله ويسکومتر بر طبق
استاندارد  ASTM D 4878-08اندازهگیری شد [.]17
ويسکوزيته نمونههای پلی ال در سرعتهای چرخش
مختلف تحت دمای  25 ºCبا استفاده از ويسکومتر
 Brookfield DV IIاندازهگیری گرديد.
(درصد) بازده تولید پلی ال
اندازهگیری و نتايج آنها موردبررسی قرار گرفت.
شکل  2عدد اسیدی و هیدروكسهیل پلهی ال را تحهت
دماهای مختلف برای زمان ثابت  120دقیقهه مهايع سهازی
نشان میدهد .افزايش دما تا  180 ºCعدد اسیدی را از 17
به  8 mgKOH/gو عدد هیدروكسیل پلی الهها را از 410
بههه  363 mgKOH/gكههاهش داد .نتههايج  Huو همکههاران
( )2012نیز نشان داد كه با افزايش دمای واكهنش از 120
به  ،240 ºCعدد هیدروكسیل و عدد اسیدی پلهی الههای
حاصل از مايع سازی سويا توسط گلیسرول خام به ترتیهب
از  635بههه  533 mgKOH/gو از  23بههه 2/7 mgKOH/g
كاهش میيابد [.]11
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مطالعات قبلی بر روی مايع سازی مواد لیگنوسلولزی با
استفاده از حاللهای معمول مايع سازی (گلیسرول و
پلیاتیلن گلیکول) نشان داد كه در طول واكنش ،با باال
رفتن دما عدد اسیدی پلی ال افزايش يافت .دلیل اين
پديده را اينچنین بیان میكنند كه با افزايش دما ،تشکیل
تركیبات اسیدی درنتیجهی تبديل زيستتوده به پلی ال
افزايش میيابد [ .]9اين ناسازگاری از مايع سازی با حالل-
های معمول و حالل گلیسرول خام احتماالً به دلیل
ناخالصیهای موجود در گلیسرول خام است .بهطوریكه
باقیماندههای اسیدهای چرب/صابون موجود در گلیسرول
خام با گلیسرول يا با گروههای هیدروكسیل ديگر واكنش
داده و باعث مصرف تركیبات اسیدی و كاهش عدد اسیدی
میگردد [ .]18همچنین با مصرف تركیبات هیدروكسیل
دار نیز عدد هیدروكسیل كاهش يافته است [ .]18مطابق
شکل  3با افزايش دمای مايع سازی تا  ،180 ºCبازده
تولید پلی ال از  8به  25درصد رسید كه اين امر
بیانكننده تسريع واكنش مايع سازی با افزايش دما است.
همچنین در همین دامنه دمايی ويسکوزيته پلی الها از
 25به  31 kg/m/sافزايش يافت.

یل پلی ال در مدتزمان ثابت  120دقیقه

هنگام استفاده از گلیسرول خام بهعنوان حالل مايع
سازی ،تركیباتش مانند گلیسرول ،متانول و اسیدهای
چرب/صابون از طريق واكنشهای استری شدن ،تبديل
استری شدن و اتری شدن با يکديگر واكنش داده و
افزايش دمای واكنش موجب زيادشدن تعداد اين واكنشها
در طول فرآيند مايع سازی گرديده است .درنتیجه
تركیباتی با وزن مولکولی و ويسکوزيته باال تولید خواهد
شد[.]11
اثر زمان وا نش مایع سازی بر ویژگیهای پلی ال
بعد از تعیین دمای بهینه ،بهمنظور بررسی اثر زمان بر
میزان مايع سازی ،فرآيند مايع سازی در دمای ثابت 180
درجه سانتی گراد در دامنه زمانی  40تا  360دقیقه انجام
گرفت .مطابق شکل  4عدد هیدروكسیل پلی ال از  370به
 325 mgKOH/gكاهش يافت كه انجام بیشتر واكنشهای
دهیدراته/متراكم شدن و يا واكنشهای اكسید شدن
حرارتی با گذشت زمان موجب اين روند كاهشی شده
است.
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درحالیكه انجام بیشتر واكنشهای مايع سازی و تولید
زيادتر تركیبات اسیدی با گذشت زمان سبب افزايش عدد
اسیدی از  6به  9/7 mgKOH/gگرديد Yao .و همکاران
( )1995به نتايج مشابهی دستيافتهاند[ .]19شکل  5اثر

یل پلی ال در دمای ثابت 180 ºC

زمان واكنش بر روی میزان ويسکوزيته و بازده تولید پلی
ال را نشان می دهد .بازده تولید پلی ال با افزايش زمان
روند صعودی داشته بهطوریكه میزان تولید پلی ال با
افزايش زمان از  40به  360دقیقه از  15به  51درصد
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رسیده است .اين نتیجه ،افزايش بازدهی و انجام بیشتر
واكنشهای مايع سازی را با گذشت زمان نشان میدهد.
مطالعه  Huو همکاران ( )2012بر روی مايع سازی با
استفاده از گلیسرول خام نشان داد كه باالترين بازده تولید
( 80درصد) در دمای  240درجه سانتی گراد به مدت
 360دقیقه مايع سازی به دست آمد [.]11
بازده تولید نسبتاً كمتر در اين مطالعه ،احتماالً به
دلیل نوع گلیسرول خام و تفاوت مواد تشکیلدهنده آن
بوده است .با گذشت زمان از  40به  200دقیقه،
ويسکوزيته پلی ال بهشدت كاهش يافت و سپس تا زمان
 360دقیقه ويسکوزيته تغییر چندانی نداشت.
انجام بیشتر واكنشهای مايع سازی و تبديل درشت
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مولکولها به تركیبات ريزتر ،احتماالً سبب كاهش
ويسکوزيته گرديده است .اگرچه میزان كاهش ويسکوزيته
با افزايش زمان به هنگام استفاده از گلیسرول خام حاصل
از يک نوع روغن گیاهی كمتر از پلی ال حاصل از
گلیسرول خام حاصل از مخلوط روغنهای گیاهی بود ولی
ويسکوزيته اين پلی ال قابلمقايسه با پلی الهای شیمیايی
و فومهای پلی يورتانی است .پلی ال بهینه بر اساس
باالترين بازده تولید بهدستآمده و قرار گرفتن ساير
ويژگیهای پلی ال مانند عدد اسیدی ،عدد هیدروكسیل و
ويسکوزيته در دامنه پلی الهای شیمیايی برای ساخت
فومهای پلی يورتانی تعیین گرديد.
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نتیجهگیری
گلیسرول خام حاصهل از مخلهوط روغهنههای گیهاهی
ضايعاتی بهطور مؤثری بهعنوان حالل مايع سازی خهاکاره
چوب نراد مورداسهتفاده قهرار گرفهت .اثهر دو عامهل مههم
فرآيندی دما و زمان واكنش بر روی میزان مهايع سهازی و
ويژگیهای پلی ال حاصل بررسی گرديد .نتهايج نشهان داد
كه پلی ال بهینه با حداكثر بازدهی ( 51درصهد) در دمهای
 180درجه سانتی گراد و بعد از  360دقیقه مايع سازی به
دست آمد .همچنین پلی الهای حاصل از ايهن بررسهی بها

داشتن ويژگیهای قابلمقايسه بها پلهی الههای شهیمیايی
میتوانند احتماالً بهعنوان جايگزين و يا در تركیب بها پلهی
الهای ديگر در سهاخت فهومههای پلهی يورتهانی اسهتفاده
شوند .با توجه به كاهش منابع فسیلی ،استفاده از پلهی ال-
های زيستی میتواند تا حد زيادی وابسهتگی صهنعت پلهی
يورتان به منابع شیمیايی را كاهش داده و از طريهق تولیهد
محصوالت سازگار با محیطزيست ،مشکل آلهودگی و دفهع
مواد زائد را برطرف نمايد.
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Abstract
Rigid polyurethane foam (PUF) with desirable properties such
as low thermal conductivity, easy production and processing
is extensively used in the industrial applications. Currently,
the PU industry is heavily petroleum-dependent, because its
two major feedstocks, i.e. polyols and isocyanates, are largely
petroleum-derived. Due to concerns over the depletion of
fossil resources and pollution, there has been a great deal of
interest in developing bio-based polyols from renewable
resources. Lignocellulosic biomass is considered to be
suitable for production of bio-based polyols, having hydroxyl
group rich compounds. In bio-refining processes, the
lignocellulosic macromolecular are broken down and
converted into a viscous liquid using certain solvents. The use
of high volumes of liquefaction solvents increases the
production cost of bio-polyols. This has led to research on
low cost and renewable solvents such as crude glycerol. In
this research crude glycerol was used as a solvent for
liquefaction of sawdust and polyol production. The influence
of process variables such as reaction temperature and time on
polyol properties, namely biomass conversion ratio, acid
number, hydroxyl number and viscosity were measured
according to the certain standards. With increasing
liquefaction temperature, increased production efficiency and
viscosity and acid, hydroxyl number of polyols decreased.
Finally, polyol of liquefaction at 180 and 360 min with
production efficiency of 51%, acid, hydroxyl number and
viscosity of 9/7, 325 mgKOH/g and 18 Pa,s was determinate
as optimum polyol.
Keywords: liquefaction, crude glycerol, sawdust, polyol,
polyurethane.
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