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Resum 

En el present treball s’estudia l’àcid polilàctic (NatureWorks® PLA Polymer 2002D, PLA) 

i nanocompostos d’aquest polímer amb petits percentatges d’una montmorillonita modificada 

orgànicament (Southern Clay Cloisite® 30B, OMMT) i d’un modificador d’impacte 

(DuPont™Biomax® Strong 120, BIO). Preparant i caracteritzant els següents materials : PLA, 

PLA+0.5%OMMT, PLA+2.5%OMMT, PLA+2%BIO, PLA+5%BIO, PLA+0.5%OMMT+2%BIO, 

PLA+2.5%OMMT+2%BIO. 

La preparació d’aquests materials consisteix en conformar plaques mitjançant un 

moldeig per compressió de les diferents granses. De les plaques obtingudes amb dimensions 

140x140x2.5mm de cadascun dels materials, s’extreuen provetes ASTM D638 Tipus I. I 

finalment a una part d’aquestes provetes se’ls aplica un tractament tèrmic de cristal·lització a 

120ºC i a una altra part un recuit a 60ºC seguit d’un tremp. 

Per altra banda la caracterització d’aquestes provetes es divideix en una caracterització 

mecànica, tèrmica, reològica i estructural. Utilitzant les tècniques de l’assaig a tracció, DSC, 

DMTA, MFI i IR en els materials preparats, per tal d’investigar i determinar la influència de la 

Cloisite® 30B i del Biomax® Strong 120, en l’estructura i propietats del PLA. I a la vegada 

estudiar l’efecte dels tractaments tèrmics realitzats, tot i observant la influència del percentatge 

de cristal·linitat del PLA desprès d’un TT a una temperatura pròxima a uns 120ºC (Tm), i també 

la transformació fràgil-dúctil que pateix el PLA a uns 60ºC (Tg).  

Concloent que la OMMT produeix un lleuger augment de la rigidesa del PLA mentre que 

el BIO aporta una mica de ductilitat. El material híbrid (PLA+OMMT+BIO) presenta, tal i com era 

d’esperar, unes propietats intermitges. 

Tanmateix el tractament tèrmic a 120ºC durant 120 minuts es tradueix a un augment 

significatiu de la cristal·linitat del PLA, com a conseqüència la rigidesa augmenta. I el tractament 

tèrmic a 60ºC durant 10 minuts seguit d’un tremp produeix en el PLA una transició fràgil-dúctil 

que s’atribueix a una relaxació de la part amorfa del materials (moviment molecular), i porta 

associada una brusca disminució de la rigidesa i un gran augment de la ductilitat. 
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1. Glossari 

PLA         Àcid polilàctic 

OMMT Montmorillonita modificada orgànicament 

BIO Biomax  

TT  Tractament tèrmic 

Tg  Temperatura de transició vítria 

Tm  Temperatura de fusió 

Tcc  Temperatura de cristal·lització en fred 

Trec Temperatura de recuit 

Tamb Temperatura ambient 

trec  Temps de recuit 

ttremp Temps de tremp 

E  Mòdul elàstic o de young 

σy  Tensió de cedència 

εy  Deformació a cedència 

σr  Tensió de ruptura  

εr  Deformació a ruptura 

P  Càrrega tracció uniaxial 

L0  Longitud inicial proveta 

d0  Amplada inicial proveta 

L  Longitud final proveta 

d  Amplada final proveta 

∆L  Increment longitud proveta 
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∆d  Increment amplada proveta 

S0  Secció inicial proveta 

DSC Calorimetria diferencial de rastreig 

∆Hm Entalpia de fusió 

∆Hcc Entalpia de cristal·lització en fred 

∆H0 Entalpia teòrica de fusió 

Xd  Índex de cristal·linitat 

DMTA Anàlisi tèrmic mecànic dinàmic 

α  Relaxació primària a Tg 

β  Relaxació secundaria a T<Tg 

γ  Relaxació secundaria a T<Tg 

ω  Freqüència angular 

E*  Mòdul complex 

E’  Mòdul d’emmagatzematge 

E’’  Mòdul de pèrdua 

δ  Diferència de fase 

MFI Índex de fluïdesa gravimètrica 

Mw  Pes molecular en pes promig 

IR  Espectroscòpia d’infraroigs 

λ  Longitud d’ona 

ν  Freqüència d’ona 

CCP Centre Català del Plàstic 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

 Recentment, s’ha posat en manifest un interès creixent en els biopolímers per 

aplicacions en el camp de l’envàs i embalatge, degut a l’augment dels preus del petroli i al 

problema de l’acumulació de residus, que ha conduït a polítiques mediambientals molt 

exigents [1] i [2]. Un dels biopolímers més atractius és el poli(àcid làctic) (PLA), degut al 

balanç entre processabilitat i prestacions finals que ofereix [3]. Encara que algunes de les 

seves propietats com la viscositat, resistència a impacte, temperatura de distorsió sota 

càrrega (HDT), propietats barrera als gasos, entre d’altres, no són suficientment bones per 

certs tipus d’aplicacions. 

 La via més prometedora per solventar alguns d’aquests inconvenients és la utilització 

de càrregues tipus argiles organomodificades [4]. D’aquí a que en el Centre Català del 

Plàstic (CCP) s’estigui realitzant el projecte MAT2007-62450, de títol “Preparación y 

caracterización de nanocompuestos de PLA con arcillas para la fabricación de envases 

biodegradables resistentes a temperaturas elevadas”, amb el finançament del Ministeri 

d’Educació i Ciència d’Espanya. Per tal d’arribar a una solució ecològica en la gestió de 

residus plàstics generats per les xarxes d’envasos i embalatges, mitjançant les 

característiques biopolimèriques del PLA i de les possibles modificacions amb càrregues 

nanomètriques. 

2.2. Motivació i requeriments previs 

 A partir d’un interès pels polímers biodegradables i amb l’ànim de continuar la 

investigació en aquest camp, s’inicia el present PFC emmarcat dins del projecte de recerca 

MAT2007-62450. Mitjançant un estudi preliminar d’algunes formulacions de PLA i de PLA 

amb diverses nanocàrregues, i alhora d’observar modificacions en aquests materials degut a 

l’aplicació de tractaments tèrmics. 

 Conseqüentment per tal d’endinsar-nos en la continuació d’aquest projecte, 

prèviament s’ha realitzat un anàlisi de l’estat dels polímers biodegradables, de la 

biodegradabilitat, de les principals característiques i propietats del PLA, dels nanocompostos 
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d’argila i dels modificadors d’impacte (segones fases). I a partir d’aquí s’ha après el 

funcionament de diverses tècniques de caracterització mecànica, tèrmica, reològica i 

espectroscòpica, mitjançant l’equipament situat a les instal·lacions del Centre Català del 

Plàstic.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

 Els objectius d’aquest projecte es corresponen a estudiar de manera preliminar 

l’efecte de varies modificacions sobre el PLA (NatureWorks® PLA Polymer 2002D), 

mitjançant :  

- La preparació i caracterització de diversos compostos de PLA amb OMMT (Southern 

Clay Cloisite® 30B) i BIO (DuPont™Biomax® Strong 120), per estudiar l’influencia de la 

modificació en el PLA, en quan a les propietats mecàniques i tèrmiques. 

- La realització de diferents tractaments tèrmics (un de cristal·lització i l’altre de 

recuit+tremp) sobre el PLA i compostos de PLA, per estudiar el seu efecte sobre les 

propietats mecàniques i tèrmiques. 

A la vegada aquests objectius es concreten en les següents tasques : 

- Conformar plaques per moldeig a partir d’una compressió de gransa i mecanitzar 

provetes ASTM D638 Tipus I.  

- Efectuar diversos tractaments tèrmics a les provetes, un tractament de cristal·lització 

(pròxim a la seva Tm) o un tractament de recuit (pròxim a la seva Tg) + tremp. 

- Caracteritzar mecànicament  les provetes mitjançant l’assaig a tracció. 

- Caracteritzar tèrmicament  les provetes mitjançant DSC i DMTA. 

- Caracteritzar reològicament  la gransa mitjançant MFI. 

- Caracteritzar estructuralment la gransa mitjançant espectroscòpia IR i determinació del % 

en cendres per calcinació directe de la gransa. 

- Investigar i determinar la influència de la Cloisite® 30B i del Biomax® Strong 120, en 

l’estructura i propietats del PLA.   

- Investigar i determinar la influència dels tractaments tèrmics realitzats, en l’estructura i 

propietats del PLA. 
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- Determinar la influència del percentatge de cristal·linitat del PLA desprès d’un TT a 

temperatura pròxima a la seva Tm. 

- Estudiar la transició fràgil-dúctil del PLA desprès d’un TT a temperatura pròxima a la seva 

Tg. 

 En definitiva, aportar una caracterització mecànica i tèrmica de les mescles d’àcid 

polilàctic, arribant a entendre el seu comportament i les seves propietats. 

3.2. Abast del projecte 

 Estudi preliminar del efecte de la modificació del PLA mitjançant nanocàrregues 

d’argila (OMMT) i modificador d’impacte (BIO), així com de dos tractaments tèrmics sobre les 

propietats del PLA. 

Aquest estudi es realitza en provetes obtingudes per compressió i mecanitzat, en 

comptes de provetes injectades, degut a que la quantitat de PLA en gransa disponible és 

escassa, encara que les dimensions finals d’aquestes provetes mecanitzades no son tan 

“acurades” com les obtingudes per injecció. 

Podent determinar que el tractament de recuit a 60ºC seguit d’un tremp, és el que 

provoca canvis més significatius en el comportament del PLA i mescles de PLA. Per aquest 

motiu aquest tractament es realitza també en provetes injectades en tot el ventall de 

mescles. Aportant un terme de “perfecció” en les dimensions de les provetes injectades,     

(que fins al moment no s’havia aconseguit en les provetes mecanitzades) i contrastant els 

resultats de l’assaig a tracció (per tal d’avaluar les propietats dúctils aconseguides mitjançant 

una transició fràgil-dúctil desprès d’un TT a temperatura pròxima a la seva Tg). 
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4. Fonaments teòrics 

Tal com hem esmentat, els plàstics que habitualment utilitzem no solen ser 

biodegradables, per la qual cosa sense un tractament adequat poden arribar a ser un residu 

molt durador. El seu reciclatge i reutilització contribueixen a la conservació del medi ambient i a 

més suposen un estalvi econòmic. 

Endemés els plàstics no només són excel·lents residus contaminats sinó que també 

exhaureixen els recursos naturals finits en el seu procés d’obtenció. El petroli i els seus derivats 

s’estan acabant i el impacte econòmic d’aquest exhauriment suposaria un augment de preus 

generalitzat [5]. 

Buscant una solució a aquests problemes, en l’actualitat es desenvolupen plàstics 

biodegradables obtinguts a partit de fonts renovables. Un exemple de plàstic biodegradable és 

l’àcid polilàctic (PLA), que en els següents capítols s’estudiarà. 

4.1. Residus plàstics i exhauriment recursos naturals 

Els plàstics no es degraden fàcilment per l’acció del temps o de microorganismes. Es 

calcula que una bossa de plàstic pot tardar uns 240 anys en alterar-se. En altres paraules, els 

residus plàstics en general, no són biodegradables i per tant contribueixen a la contaminació del 

medi ambient. A més a més s’estima que al voltant del 60% dels residus són plàstics [6]. 

La reutilització directa d’aquests materials està limitada degut als elevats requeriments 

de qualitat dels productes. Per exemple, el plàstic reciclat obtingut dels envasos alimentaris i 

d’embalatges, dels quals s’obté una gransa de bona qualitat, no es pot tornar a utilitzar en la 

fabricació de nous envasos alimentaris per raons sanitàries, i s’ha d’utilitzar  per un altre tipus 

d’aplicació. La manca de qualitat i el deteriorament en l’aspecte físic del producte reutilitzat, ha 

anat acompanyat en les dos últimes dècades d’una reducció del cost de les matèries primeres, 

(sempre derivades del petroli). També, el valor dels materials plàstics en desús es contempla 

estratègicament més enllà de la situació actual del mercat del petroli, el qual es relaciona amb 

encariments socioeconòmics. En una refineria de petroli un 4% es destina a plàstics i el 96% 

restant a carburant. En els dos mercats en competència, s’implica que amb un augment de la 

producció de plàstics es produeix menys combustible o bé s’augmenta la importació i el destil·lat 

de petroli brut [7].  
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Des d’aquesta perspectiva, la importància de reciclar el plàstic cobra una justificació 

necessària. D’aquí a que actualment, un 10% dels residus plàstics s’incineren, presentant 

l’inconvenient de la possible emissió de gasos tòxics i la gran quantitat de calor produïda en el 

procés de combustió. I efectivament, el procediment menys perjudicial pel medi ambient és el 

reciclat, però aquesta opció s’aplica només al 1% dels residus plàstics. 

4.2. Polímers biodegradables 

 Un plàstic degradable és “aquell que sofreix un canvi significant en l’estructura química 

sota condicions ambientals específiques aportant una pèrdua de propietats, que poden variar 

d’acord amb la mesura dels mètodes d’assaigs estàndards apropiats i/o amb les aplicacions en 

un període de temps”. ASTM D883-07 [8]. 

 Per tant la degradació d’un plàstic pot definir-se com un canvi d’estructura química que 

proporciona una modificació apreciable de les seves propietats. Actualment, s’accepten cinc 

mecanismes bàsics de degradació que poden interactuar entre si : 

- Fotodegradació 

- Oxidació mitjançant additius químics. 

- Degradació tèrmica. 

- Degradació mecànica. 

- Degradació mitjançant microorganismes (bactèries, fongs i algues). 

Si la degradació s’ocasiona a partir microorganismes o agents biològics, d’aquesta 

degradació s’anomena biodegradació. Tal com ens indica la següent figura (Fig. 4.1) [8]: 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Esquema dels tipus de degradació polimèrica, destacant la biodegradació a partir 

d’agents biològics i microorganismes. 

Degradació 

Agents biològicsAgents  no 
biològics 

Llum Oxidants Hidrolítics 
Microorganismes 

Biodegradació 
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 A la vegada els polímers biodegradables poden classificar-se en quatre categories 

principals: 

- Polímers naturals.  

- Polímers naturals modificats. 

- Materials compostos que combinen partícules biodegradables amb polímers sintètics. 

- Polímers sintètics. 

 En general, els polímers sintètics ofereixen avantatges respecte els materials naturals i 

els compostos ja que es poden dissenyar segons les propietats requerides. A més, aquestes 

s’estimen o es prediuen teòricament. 

 Amb respecte a la constitució química, els materials biodegradables de més ús es 

classifiquen en tres categories : derivats de sucres, polièsters i alcohol polivinílic [9]. 

4.3. Biodegradabilitat 

El criteri per seleccionar un polímer com a material biodegradable considera tant les 

propietats mecàniques requerides, com el temps de degradació necessari per l’aplicació en 

particular. 

Els factors que influeixen en les propietats mecàniques dels polímers són : la selecció 

del monòmer i del iniciador de la reacció, la presència d’additius i les condicions de processat. 

Mentre que els factors que influeixen en la velocitat de degradació són : condicions del 

medi (temperatura, humitat, i PH), característiques del polímer (presència d’enllaços químics 

susceptibles a la hidròlisis, estereoquímica, pes molecular, cristal·linitat, superfície específica, 

temperatura de transició vítria i de fusió, presència de monòmer residual o additius, i distribució 

de la seqüència), característiques dels microorganismes (quantitat, varietat, font i activitat). 

 Fa més de 10 anys que el primer plàstic biodegradable va aparèixer al mercat, però 

sense acceptació immediata, degut principalment a les escasses evidencies de 

biodegradabilitat. Des de llavors, la biodegradabilitat o la compostabilitat han de ser 

cuidadosament demostrades i comprovades, mitjançant comitès per l’estandardització d’assajos 

de degradació[9]. 
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Així doncs, en el cas dels polímers que incorporen substàncies com el midó, que són 

biodegradables. Quan certs microorganismes degraden el midó, es formen estructures poroses 

que acceleren processos d’oxidació del polímer i disminueixen la seva resistència mecànica, el 

que facilita la seva polvorització (Fig. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Àcid Polilàctic (PLA) 

 Així doncs s’ha comprovat que l’interès en els polímers biodegradables ha augmentat 

recentment degut a les constants preocupacions per a la preservació del medi ambient i la 

situació de polímers d’origen no renovable. En aquest context, el PLA es mostra com un dels 

candidats més atractius degut a la gran capacitat per ser processat i pel bon balanç de 

prestacions finals que ofereix. 

 Val a dir que l’any 1932, Wallace Carothers, científic de l’empresa Dupont, va ser qui va 

aportar un producte de baix pes molecular escalfant l’àcid làctic al buit. Uns anys més tard, l’any 

1954, Dupont va patentar el procés de Carothers. A la vegada Cargill, va ser una de les 

primeres companyies a desenvolupar extensivament el PLA, començant amb la investigació de 

la tecnologia de la producció en una planta pilot l’any 1992 i posteriorment expandint-se amb la 

formació de l’empresa Join Venture amb Dow Chemical Company. Actualment, la Join Venture 

es dedica a la producció i comercialització del PLA, tot i presentant-se com Nature WorksTM 

PLA technology l’any 2001[10]. D’aquí a que la principal companyia del món del PLA sigui 

Cargill-Down. Localitzant la seva planta de producció, a Blair, Nevraska. Associada a una 

capacitat de 140.000 T/any de PLA [11]. 

Fig. 4.2. Imatge seqüencial de la degradació 

d’un envàs polimèric derivat del midó [8].
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 Conseqüentment l’àcid polilàctic (PLA) és un polímer biodegradable derivat de l’àcid 

làctic. S’extrau de recursos 100% renovables rics en midó. Les seves característiques són 

equivalents o fins i tot millors que molts plàstics derivats del petroli, a la vegada posseeix una 

gran versatilitat en quan a aplicabilitat. Entre les seves aplicacions s’inclou la indústria tèxtil, la 

indústria mèdica i sobretot la indústria de l’envàs. 

 Dins de la indústria tèxtil, són conegudes les aplicacions del PLA per a la creació de 

teles utilitzades en tapisseria, i per a l’elaboració i conformació de recobriments protectors 

contra la llum UV. Per altra banda, a part de ser biodegradable, el PLA és un polímer 

biocompatible i bioabsorbible, és a dir que es pot assimilar per un sistema biològic (cos humà) 

[12]. Així, presentant-se com un biopolímer que està fortament relacionat amb l’alliberament de 

fàrmacs, regeneració de teixits, implants d’ós i sutures reabsorbibles. 

 Pel que fa la indústria de l’envàs s’està despertant molt d’interès per les seves 

excepcionals característiques mecàniques i la seva biodegradabilitat. D’aquesta manera en 

el present projecte, el PLA utilitzat és de grau envàs (NatureWorks® PLA Polymer 2002D), 

específic per aplicacions d’extrusió i de termoconformat. 

 Tant  les característiques mecàniques, la bioabsorció, com la velocitat de degradació  

del PLA, són paràmetres controlables que depenen de la composició química, del pes molecular 

i del grau de cristal·linitat. Variacions d’aquests paràmetres poden alterar les propietats del PLA.  

 A banda de que el cost de producció del monòmer ha estat la barrera pel 

desenvolupament massiu d’aquest polímer. Últimament, aquest cost ha disminuït notòriament i 

ha permès l’augment pel seu interès. I d’aquí a la necessitat de conèixer la relació entre 

paràmetres i característiques de l’àcid polilàctic. 

4.4.1. Principals característiques  

 Característiques 

L’àcid polilàctic és un polièster alifàtic resultant de recursos naturals, a la vegada es 

defineix com a  polímer termoplàstic amorf o semicristal·lí. 

El PLA és inodor, resistent a la humitat i al greix, també és clar i brillant com el PS, a 

més a més aporta característiques de barrera del gust i de l’olor similars al PVC, tot i 

utilitzant-se en envasos per a begudes, aliments i altres productes no alimentaris. 

La resistència i el mòdul d’elasticitat del PLA són comparables amb les del PE. Però 
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aquest és més hidrofòbic que el PE, i té una densitat més baixa. És estable a la llum UV, 

donant un resultat a la no decoloració. A la vegada, la seva inflamabilitat és molt baixa. 

El PLA es pot formular per ser rígid o flexible i pot ser copolimeritzat amb altres 

materials. Aportant característiques mecàniques que depenen del procés de fabricació. 

 Síntesis 

 

La síntesis del PLA va ser estudiada per Carothers l’any 1932 [13], els material d’origen 

és principalment el midó que s’extrau del blat de moro, de la canya de sucre o de la 

remolatxa. D’aquí mitjançant una hidròlisi controlada, es produeix sucre d’aquests materials 

d’origen. Desprès, sobre aquests sucres, (principalment dextrosa, però també glucosa i 

sacarosa), es realitza una fermentació per produir l’àcid làctic. 

Actualment , 90% de la producció mundial és produïda amb un procés de fermentació. 

Conseqüentment encara que l’àcid làctic pot ser sinteritzat directament en àcid polilàctic, 

amb una policondensació : 

 

 

 

 

Però aquest mètode produeix un PLA amb un pes molecular baix i amb propietats 

mecàniques insuficients per utilitzar-lo. Es preferible trobar un major pes molecular, així si 

prèviament es transforma l’àcid en un dièster cíclic conegut com “lactide”.  

 

Generalment, per produir aquest lactide, es fa una despolimerització controlada del PLA 

amb reduït pes molecular. Convertint al lactide amb el nou monòmer del PLA. Desprès s’efectua 

una polimerització per obertura d’anell del dièster cíclic, el que permet obtenir PLA amb un alt 

pes molecular. Diversos compostos metàl·lics, organometàl·lics i inorgànics de Zn i Sn han estat 

utilitzats com iniciadors : 

 

 

Fig. 4.3. Fórmula química de la policondensació de l’àcid làctic, obtenint PLA amb una          

Mw = 2.000-10.000 g/mol (pes molecular reduït) [13]. 
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 Isomeria òptica  

L’àcid làctic, base del PLA, té un carboni asimètric, que és l’origen de les dues formes 

estereoisòmeres diferents, D-PLA o L-PLA. 

Tant l’àcid làctic D com el L són física i químicament  idèntics en tots els aspectes 

excepte en que cadascun rota en direcció oposada. D a la dreta i L a l’esquerra. 

A més a més a part d’aquests dos polímers estereoregulars (D-PLA i L-PLA), existeix la 

forma ramificada D,L-PLA i una quarta forma morfològica, meso-PLA, que es pot obtenir a partir 

de la D,L-lactona, però s’utilitza molt poc a la pràctica [14]. 

El isomerisme òptic del PLA aporta una gran influència sobre el metabolisme del 

monòmer i les propietats del polímer resultant.  

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.4. Fórmula química de la polimerització per obertura d’anell del Lactide, obtenint PLA amb 

una  Mw > 10.000 g/mol (pes molecular acceptable) [13]. 

Fig. 4.5. Fórmules químiques del isomerisme òptic del PLA [13]. 
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Concloent amb que els polímers derivats dels monòmers D-PLA i L-PLA són materials 

semicristal·lins, mentre que el D,L-PLA és sempre amorf. Les diferències en la cristal·linitat del 

D-PLA i del L-PLA tenen importants implicacions tant en les propietats mecàniques com en el 

temps de degradació. A la vegada totes les zones amorfes del D-PLA, L-PLA i D,L-PLA 

presenten una Tg per sota la qual el polímer es comporta com un sòlid vitri i per sobre la qual el 

polímer es comporta com una goma. 

 Contrasts  

El PLA sembla ser un producte increïble, és biodegradable, i a partir d’ell es 

manufacturen recursos renovables. Fet que ocasiona la incertesa de que el PLA és massa 

perfecte per ser veritat. 

Una crítica important del polímer succeeix durant la seva descomposició biològica. El 

PLA emet CO2 i CH4, durant aquest procés. Aquests són dos dels gasos hivernacle dels 

quals es volen reduir les seves emissions en els comitès internacionals. En resposta a la 

discussió de l’emissió de gasos hivernacle, els partidaris de PLA afirmen que enviat a 

l’atmosfera es consumit per les plantes de nou i a conseqüència no suposa un augment net 

en l’atmosfera. 

Una altra crítica és que encara es necessita de combustibles fòssils per a produir 

PLA. Tot i que aquests fòssils no s’utilitzin en el polímer directament, són necessaris en el 

procés de sembrat de les plantes i la producció química. En resposta a aquesta 

preocupació, els partidaris del PLA reconeixen que els combustibles fòssils utilitzats per la 

producció del polímer, són d’un 20% a un 50% menors que els recursos provinents de 

l’obtenció directa del petroli. 

Per la producció de plàstics convencionals, el petroli és el recurs primari, mentre que 

el carbó i el gas natural s’utilitzen en la fabricació de plàstics biodegradables. S’està 

investigant com utilitzar energies renovables o aprofitar l’energia que s’utilitza per fabricar 

plàstics biodegradables (cogeneració i biomassa), a banda de buscar altres matèries primes 

pel PLA. 

 A més, la tecnologia d’obtenir àcid làctic i per tant PLA a partir del midó, és molt recent, 

mentre que l’obtenció de plàstics a partir del petroli porta 100 anys, amb la qual cosa la millora 

en investigació i innovació pot ser molt gran. Val a dir que també s’intenta reduir el consum 

d’energia en el procés de fabricació dels plàstics biodegradables en un 50% [14]. 
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4.4.2. Possibles modificacions 

Els nanocompostos polimèrics s’associen a una tecnologia que permet la inclusió de 

nanocàrregues (de l’ordre dels nanòmetres) en l’interior dels polímers. Aquest tipus de producte 

s’anomena nanocompost.  

La dispersió de partícules inorgàniques en l’interior de la matriu polimèrica i el 

comportament d’aquestes, es caracteritzen per una gran superfície de contacte polímer/càrrega 

i per una estructuració espacial. La presència de nanopartícules dins del polímer genera canvis 

en les propietats del polímer i permet aconseguir una sèrie de característiques noves no 

compartides per materials convencionals.  

Actualment la reducció de tamany de la partícula de les càrregues (en nanòmetres), així 

com el percentatge de càrrega incorporat (inferior al 10%), produeix un increment notable de les 

propietats dels nanocompostos, tal com la rigidesa, resistència a la flama, estabilitat tèrmica i 

dimensional, i propietats barrera (sense comprometre altres propietats com el pes, la tenacitat, i 

la  transparència).  

 

Una nanocàrrega interessant es correspon a les argiles. Les argiles són silicats amb un 

tamany de partícula molt petit. La seva estructura cristal·lina consisteix en làmines 

bidimensionals d’estructura tetraèdrica de silici que s’uneixen per una estructura central 

octaèdrica. L’estructura central a la vegada aporta complexos petits d’alumini i de magnesi. I a 

tot aquest conjunt se’l anomena “placa”. Cada placa té un gruix molt fi, al voltant d’un 

nanòmetre. Aquestes plaques s’apilen mitjançant els ions de N+ i K+ situats en els buits entre 

plaques [15]. 

 

Les argiles més utilitzades per ser intercalades en el polímer, són les de Montmorillonita, 

Hectorita i Saponita. Una moderada càrrega negativa superficial caracteritza aquest tipus 

d’argiles, essent a la vegada molt hidròfiles (variant notablement les seves dimensions amb 

l’absorció d’aigua). 

 

Així la mescla directa amb els polímers serà difícil. A causa d’aquest comportament 

hidrofòbic i degut a que les làmines s’atrauen entre elles, a partir de les forces electrostàtiques 

superficials. La mala dispersió entre substàncies orgàniques i inorgàniques, afecta 

negativament a les propietats mecàniques i tèrmiques del nanocompost. Però per ajudar a la 

dispersió dels silicats, s’inclouen agents d’acoblament que són molècules bifuncionals amb una 

funció hidròfila i una altra organòfila. Aquesta addició permet un intercanvi d’ions superficial 
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entre plaques d’argila, i augmenta l’espai entre elles. Així, s’ajuda de la intercalació i l’exfoliació 

de l’argila en el polímer,  per tant la mescla es pot realitzar més fàcilment. 

Així els nanocompostos es formen mitjançant la separació de làmines per diversos 

processos que donen lloc a estructures intercalades o exfoliades (Fig.4.6). En aquestes 

estructures s’aconsegueix que les cadenes polimèriques estiguin mesclades entre les capes de 

les nanocàrregues o arribin inclús a dispersar-se completament entre les làmines de la càrrega 

inicial. D’aquesta forma una bona dispersió de nanolàmines condueix a un increment superior 

de les característiques mecàniques i de barrera [16]. 

 

 

 

L’estructura d’un nanocompost pot ser diferent en funció de la mescla realitzada entre 

polímer i càrrega, aportant diverses propietats finals. D’aquesta manera centrant-nos amb el 

nanocompost format per polímer i argila, es necessari un grau d’exfoliació màxim, per tal 

d’optimitzar les propietats i la relació entre components. 

Aquesta exfoliació sovint és complicada. Segons el grau d’exfoliació obtingut 

s’aconsegueixen 3 estructures diferenciades (Fig.4.7) : 

- Estructura de fases separades. El polímer no es pot inserir entre les làmines de l’argila. 

Formant un compost de fases separades, les propietats del qual es comparen a les d’un 

microcompost tradicional. 

- Estructura intercalada. Una o més cadenes polimèriques s’insereixen en l’espai buit entre 

les làmines d’argila. Proporcionant una morfologia multicapa ordenada, alternant làmines 

polimèriques i làmines d’argila, les propietats de la qual són de nanocompost. 

- Estructura exfoliada. La inserció de cadenes polimèriques augmenta la distància entre 

làmines d’argila fins que no existeix més interacció entre làmines, i l’ordre es trenca. Llavors 

les làmines d’argila es troben uniformement disperses en la matriu polimèrica contínua 

formant una estructura a nivell nanoescala. 

Argila 
Argila exfoliada 

Nanocompost exfoliat 

Fig. 4.6. Esquema de la separació de làmines d’argila, aportant una estructura intercalada o exfoliada [16]. 
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Les diverses estructures obtingudes depenen de la naturalesa i de la miscibilitat dels 

components mesclats. Existint diverses tècniques per a la preparació del nanocompost, tals 

com, la polimerització in-situ, la polimerització en solució o la mescla física [17]. En el 

present treball s’utilitza una mescla física. 

 
Mescla física. Es barreja l’argila amb el polímer en estat fos. Si la superfície de 

l’argila és compatible amb el polímer, aquest es pot introduir dins dels espais entre les 

plaques d’argila i arribar a formar un nanocompost exfoliat o intercalat. Una elevada cisalla 

fomenta al procés produint una exfoliació mecànica de l’argila. Si la cisalla no és elevada, el 

mesclat no es realitza bé. Així mitjançant una mescladora s’obté el nanocompost. Aquest 

procés de mesclat en estat fos és de gran interès en la indústria ja que es pot desenvolupar 

per extrusió. Tanmateix també es pot utilitzar aquest procés amb molts polímers, sense 

utilitzar dissolvents. 

 

 

 En el present treballar s’avaluaran diverses mescles o nanocompostos de PLA. En 

aquests nanocompostos, el PLA (NatureWorks® PLA Polymer 2002D) està reforçat per petits 

percentatges d’argila (Southern Clay Cloisite® 30B) i de modificador d’impacte 

(DuPont™Biomax® Strong 120), com més endavant analitzarem. 

 Els materials i els mètodes utilitzats per arribar a la gransa carregada, que en el present 

treball s’utilitzarà, forma part d’un procediment previ. És a dir, que la preparació de gransa de 

PLA es van efectuar molt abans del inici d’aquest projecte. Encara que breument, es pot 

Argila Polímer 

Fases separades 
Estructura intercalada 

 

Estructura exfoliada 

 
(nanocompost) (nanocompost) 

 

(microcompost) 

 

+ 
Argila Polímer 

Mescla   física en estat fos 

Fig. 4.7. Esquema del grau d’exfoliació en nanocompostos d’argila, aconseguint 3 estructures diferenciades [17]. 

Fig. 4.8. Esquema de la tècnica de preparació del nanocompost, la mescla física [17]. 

+ 
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introduir el procés utilitzat : 

 Es mesclen en una extrusora de doble fus (PLA Polymer 2002D_gransa, Cloisite® 

30B_pols i/o Biomax® Strong 120_gransa) i posteriorment s’extrueix la mescla per tal d’arribar a 

la gransa carregada (mescla física). Les condicions utilitzades en aquest procés d’extrusió es 

corresponen a 145-195ºC a 80rpm amb un temps de residència de 2-3min [18]. 

 

 

 

 

 

 

  

 A partir d’aquí un dels camps d’aplicació de major interès pels nanocompostos, és 

l’envàs d’aliments. L’envàs ha de permetre l’intercanvi de gasos per mantenir l’activitat 

fisiològica i estendre la vida útil del producte que emmagatzema, mantenint propietats a llargs 

períodes de temps, però en altres casos, es requereix que l’envàs presenti una barrera de 

gasos perquè l’aliment del seu interior no es deteriori. En aquest sentit, les propietats de barrera 

a gas i a l’aigua són un dels requisits principals en el disseny d’un envàs.  

 Per tant una alternativa per obtenir materials amb millor barrera de gasos és la 

introducció de nanocàrregues inorgàniques que dificultin el transport de massa (recorregut més 

sinuós) a través del gruix del polímer, reduint així la permeabilitat a gasos i vapors. 

 La presencia de les nanocàrregues disperses en la matriu del polímer, permeten que les 

molècules del contingut del envàs  i/o les del medi extern de l’envàs.[6]. 

PLA Polymer 2002D_gransa Biomax® Strong 120_gransa Cloisite® 30B_pols 

PLA+2.5%OMMT 

PLA+0.5%OMMT 

PLA+5%BIO 

PLA+2%BIO 

PLA+2.5%OMMT+2%BIO 

PLA+0.5%OMMT+2%BIO 

Gransa carregada 

Fig. 4.9. Esquema d’ una mescla física en una extrusora de doble fus [18].  

Extrusora doble fus 

Mescla física 
en estat fos 
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5. Materials i Mètodes 

En aquest projecte es preparen diverses provetes de PLA i de mescles de PLA, amb 

petits percentatges de nanocompostos d’argila i de modificador d’impacte. Conseqüentment en 

aquest apartat es fa esment de les especificacions de cadascun dels materials utilitzats, de les 

mescles efectuades i del mètode de preparació de les provetes necessàries. 

5.1. Materials utilitzats 

5.1.1. Àcid polilàctic. NatureWorks® PLA Polymer 2002D 

Per a la realització d’aquest projecte s’utilitza un PLA comercial de l’empresa 

NatureWorks LLC, anomenat NatureWorks® PLA polímer 2002D. Aquesta resina 

termoplàstica semicristal·lina derivada de recursos anualment renovables, està dissenyada 

específicament pel seu ús en extrusió i termoconformat.   

Observant en la següent taula (Taula 5.1) les seves principals característiques, a 

partir d’una fitxa tècnica extreta del catàleg comercial de NatureWorks [19]. 

 

PLA 2002D 

Propietats físiques  
Temperatura transició vítria (Tg) per DSC 56.7 - 57.9 ºC 
Temperatura de fusió (Tm) per DSC 140 - 152 ºC 
Densitat específica 1.24 g / cm3 
Índex de fluïdesa  (210ºC, 2.16kg) 5 - 7 g /10min 
Claredat Transparent 
Propietats mecàniques  
Tensió a ruptura 53 MPa 
Límit elàstic 60 MPa 
Mòdul elàstic 3.5 GPa 
Elongació 6 % 

 

Val a dir que el polímer 2002D del PLA s’utilitza principalment en envasos làctics, en 

envasos per alimentació, en envasos transparents per alimentació, en blisters per a 

“packaging” i en copes o tasses per a begudes fredes. 

Taula 5.1.  Taula amb les dades de la fitxa tècnica del 
NatureWorks® PLA polímer 2002D utilitzat [19]. 
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5.1.2. Nanocompostos d’argila. Southern Clay Cloisite® 30B 

S’utilitza una argila del tipus montmorillonita com a segona fase, la Cloisite® 30B de 

Southern Clay Products. Aquesta és una montmorillonita natural modificada amb una sal 

d’amoni quaternària, dissenyada com additiu per a polímers per tal de millorar propietats 

físiques de reforç i de barrera a la difusió de gasos. 

La OMMT es presenta en forma de lamines, per tant les dimensions del seu gruix 

són molt més petites que les longitudinals. És a dir cada lamina té un nm de gruix i una 

superfície de l’ordre dels µm. 

 

En la següent taula (Taula 5.2) s’observen les seves característiques principals 

d’aquesta argila, extretes de la fitxa tècnica proporcionada per Southern Clay Products [20]. 

 

Cloisite® 30B 

Modificant 
orgànic 

Capacitat 
d’intercanvi Humitat Pèrdua de pes 

per ignició d001 Densitat Color 

 
MT2EtOH 

 
90meq/100g 

 
<2% 

 
30% 

 
18,5Å 

 
1.98g/cm3 

 
Blanc 

 

 

Així l’estructura orgànica (agent compatibilitzant) que modifica la Cloisite® 30B 

(MT2EtOH : metil, radical alifátic, bis-2-hidroxietil, amoni quaternari) és: 

 

 

 

 

 

 Val a dir que una moderada càrrega negativa superficial que caracteritza aquest tipus 

d’argila, coneguda com capacitat d’intercanvi catiònic que s’expressa en [meq/100g]. Aporta 

que les lamines d’argila estiguin atretes entre elles, mitjançant una força electrostàtica dels 

cations elevada. 

Taula 5.2.  Taula amb les dades de la fitxa tècnica del la 
Cloisite® 30B de Southern Clay Products utilitzada [20]. 

Fig. 5.1. Fórmula química del modificant orgànic MT2EtOH de la Cloisite® 30B. 
On la T és un radical alifàtic (~65% C18, ~30% C16, ~5% C14) 

Anió : Clorur (agent d’acoblament) [20]. 
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5.1.3. Modificador d’impacte. DuPont™Biomax® Strong 120 

Per últim s’utilitza com a segona fase el Biomax® Strong 120 de DuPont, aquest és un 

copolímer d’etilè dissenyat específicament per modificar les propietats de l’àcid polilàctic (PLA) 

especialment en les característiques de tenacitat. Algunes de les modificacions que aporta el 

Biomax al PLA, es corresponen a : 

- Un augment de duresa i resistència al impacte (observant  importants millores quan 

s’adjunta un 2% en pes de modificant, aproximadament). Disminuint la fragilitat de la mostra. 

- Una sustentació de la transparència, val a dir que les mescles que contenen un 5% o 

menys en pes de modificant, mantenen la claredat del polímer inicial. Mentre que les 

mescles amb quantitats pròximes 5-15% presenten diversos graus de transparència. 

Biomax® Strong 120 està específicament dissenyat per a envasos alimentaris subjecte a les 

restriccions i els requeriments necessaris en aquest sector del “packaging”. 

Comprovant les seves característiques en la taula de continuació (Taula 5.3), seleccionades 

a partir de la fitxa tècnica aportada per DuPont [21]. 

 

 

Biomax® Strong 120 

Densitat 0.94 g/cm3 
Índex de fluïdesa (190ºC, 2.16Kg) 12 g/10min 
Màxima temperatura de processat 280ºC 
Punt de fusió per DSC 72ºC 

 

5.1.4. Mescles preparades 

A partir d’aquí es presenten diverses provetes de PLA i de mescles de PLA, amb petits 

percentatges de Cloisite® 30B (OMMT) i de Biomax® Strong 120 (BIO). Així doncs es preparen 

i s’analitzen provetes de PLA, PLA+OMMT, PLA+BIO, i híbrids de PLA+OMMT+BIO. Tal com: 

PLA , PLA + 0.5%OMMT , PLA + 2.5%OMMT , PLA + 2%BIO, PLA + 5%BIO, PLA + 

0.5%OMMT+ 2%BIO, i PLA + 2.5%OMMT+ 2%BIO. 

 Val a dir, que per assegurar el percentatge de OMMT real en la gransa s’efectua el 

mètode de calcinació directa, és a dir de la gransa de PLA+0.5%OMMT, PLA+2.5%OMMT, 

PLA+0.5%OMMT+2%BIO, i PLA+2.5%OMMT+2%BIO, se’n determina el contingut en cendres, 

Taula 5.3.  Taula amb les dades de la fitxa tècnica del 
Biomax® Strong 120 de DuPont utilitzat [21]. 
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mitjançant el mètode de calcinació directa a partir de la norma europea ISO 3451-1[22]. 

Aquest mètode serveix per expressar el contingut d’una fase no orgànica (en aquest cas 

d’argila + agent compatibilitzant) en una matriu orgànica. Així desprès de pesar inicialment la 

mostra, es calcina la matriu orgànica i es pesa el residu. Podent calcular fàcilment el 

percentatge de material inorgànic inicialment present en la mostra. La calcinació es divideix en 

diverses parts: 

Conseqüentment, s’escalfen diversos cresols en un forn mufla SELECTA 367-PE  

(Fig.D.1 en l’annex) a una temperatura de 600°C durant 40min (fins a massa constant), per 

eliminar possibles impureses en els cresols. Paral·lelament es preparen 10g de cada mostra 

de PLA amb %OMMT a analitzar. 

Una vegada passat el temps necessari es retiren els cresols, i es deixen refredar en 

un dessecador DAVENPORT Polymer Dryer 01/2776, durant 30min. Tot seguit els cresols 

buits es pesen en una balança analítica, trobant M1. 

D’aquí a posar els 10g de material a cadascun dels cresols corresponents, i 

novament es pesen en una balança analítica, trobant M2. 

Per tal de cremar cada cresol amb el seu material intern, mitjançant una flama 

brunzen, aconseguint una combustió lenta fins que deixa de sortir fum. Posteriorment 

s’introdueixen els cresols al forn mufla durant 40min a 60ºC. Una vegada passat el temps 

necessari es retiren els cresols, i es deixen refredar en un dessecador durant 30min. Tot 

seguit el cresol calcinat es pesa en una balança analítica, trobant M3. 

A partir d’aquí es fan tres assajos per a cada mostra. Tot el material utilitzat durant la 

calcinació, es seca prèviament durant 3 hores a 80ºC. El percentatge en massa d’argila + 

agent compatibilitzant s’obté per l’equació : 

RMM
MMOMMT 100100

12
13% ××

−
−

=      (Eq. 5.1.) 

On R es correspon al %inorgànic, 70% en el cas de la Cloisite® 30B, ja que la pèrdua en 

pes per ignició és de 30%. 
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5.2. Obtenció de provetes 

5.2.1. Premsat de la gransa i obtenció de plaques 

A partir de les granses de PLA i de les 6 mescles de PLA subministrades, s’obté un 
ventall de 7 tipus de mostres diverses en total.  

 

Així per a la realització de les diverses provetes, es conformen unes plaques mitjançant 

un moldeig per compressió de la gransa pertinent. Per fer aquest premsat de gransa s’utilitza 

una premsa de plats calents IQAP LAP model PL-15 (Fig. D.2 en l’annex). Aquesta premsa 

consta de dos plats superiors i dos plats inferiors, accionats mitjançant un sistema hidràulic que 

permet exercir altes pressions. Els plats superiors estan previstos de resistències per tal de 

treballar a elevades temperatures, i els inferiors estan acoblats a un circuit de refrigeració intern, 

que serveix per refredar. Les condicions de moldeig es corresponen a : 

 

- Temperatura d’escalfament dels plats superiors a 170ºC.   

- 20 grams de material (gransa) per a realitzar cada placa. 

- Motlle metàl·lic i quadrat d’unes dimensions tals com 140x140x2.5mm. 

- Dues làmines de paper d’alumini per recobrir les dues parts del motlle, tant 

superior com inferior, perquè la gransa fosa no s’hi enganxi. 

- Pressió del plat calent superior 2 MPa. 

D’aquí a al preparació d’un “sanvitx” per a cadascuna de les plaques a conformar (Fig. 

5.2), tal com : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plat calent superior a (170ºC) 

Plat calent superior a (170ºC) 

Gransa                Part superior motlle  
             Part inferior motlle 

             Pressió plat calent superior

Làmines d’Al  

recobrint motlle 

Fig. 5.2. Esquema del “sanvitx” que s’elabora per conformar una placa [23]. 
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Val a dir que la reproducció del mètode de conformat de plaques per compressió, es 
correspon a : 

- Col·locar la gransa (20grams) en l’interior del motlle.  

- Construir l’anterior “sandvitx”. 

- Posicionar aquest “sandvitx” en l’interior dels plats calents. 

- Una vegada en contacte les parts del motlle amb els plats (a 170ºC), es deix passar 

4min, per tal de que la gransa es fusioni i s’homogeneïtzi. Mantenint tot aquest temps el 

contacte entre motlle i premsa. 

- Un cop el material està en estat desfet s’exerceix pressió (2 MPa) mitjançant el plat 

superior, durant uns 4min, per aconseguir un conformat del PLA entre la geometria del 

motlle. Assegurant una desgasificació prèvia exercint alternadament aquesta pressió de 

2 MPa. 

- Transcorregut el temps pertinent, s’elimina el contacte i la pressió entre motlle i premsa 

(ja que el moldeig ja s’ha ocasionat). S’extreu el “sandvitx” i ràpidament es posiciona 

aquest en un nivell inferior o de refrigeració. Deixant reposar el conformat durant uns 

4min. 

- Finalment, s’extreu el material o placa de PLA conformada del interior del motlle i es 

desenganxa de les làmines d’alumini de recobriment (quan el material ja està en estat 

sòlid). Val a dir que la placa s’extrau adjunta a una rebava que caldrà separar 

posteriorment per aconseguir unes dimensions desitjades (140x140x2.5 mm). Afegint 

que abans de posar a la premsa, la gransa de material s’asseca durant 3 hores a 

80ºC. 

 Val a dir que el moldeig per compressió dóna forma a una peça mitjançant l’acció 

combinada de pressió i temperatura en l’interior d’un motlle. Encara que aquest procés 

s’aplica majoritàriament en termoestables o per l’obtenció de materials compostos, en 

aquest cas s’ha utilitzat el moldeig per compressió a causa de l’escassetat de material. 

5.2.2. Mecanització de plaques i obtenció de provetes 

 Desprès d’aconseguir quatre plaques per a cadascun dels materials a analitzar, és a dir, 

28 plaques en total. D’aquestes s’extreu la pertinent rebava, reproduint plaques totalment 

quadrades de dimensions corresponents a 140x140x2.5 mm (mitjançant unes tisores, ja que la 
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rebava és poc gruixuda). 

 Aquestes plaques es divideixen en 5 parts iguals, especificant, de cada placa en surten 

5 provetes. Aconseguint 140 provetes en total, 20 provetes de cada mescla. 

 

 

 

 

 

 

 

La divisió esquematitzada anterior (Fig. 5.3) s’efectua mitjançant una serra de cinta 

BELFLEX BF-1404-SC (Fig. D.3 en l’annex) i posteriorment s’utilitza una fresadora CEAST 

(Fig. D.3 en l’annex) que amb l’ajuda d’un patró o plantilla (Fig. D.4 en l’annex), s’obté el perfil 

desitjat. Corresponent a un perfil de proveta ASTM D638 Tipus I [24] (Fig. 5.4) i (Taula 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveta ASTM DG38. Tipus I.  

Nomenclatura cotes Dimensions (mm) 

W _ amplada secció calibrada 13 ± (0.50) 

L _ longitud secció calibrada 57 ± (2.25) 

WO _ amplada total 19 ± (0.75) 

LO _ longitud total 165 ± (6.5) 

G _ distància entre marques 50 ± (2.00) 

t _ espessor 3.2 ± (0.4) 

R _ radi de curvatura 76 ± (3.00) 

              Tall  

  

              Fresat 

  

Fig. 5.3.  Esquema de la transformació d’una placa en una proveta ASTM D638 tipus I. 

Fig. 5.4.  Esquema de la geometria d’una proveta ASTM D638 tipus I [24]. 

Taula 5.4.  Taula de les cotes dimensionals d’una proveta ASTM D638 tipus I [24]. 
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És necessari polir les provetes un cop fresades, per tal de que la superfície de tall sigui 

uniforme, mitjançant una polidora o amb paper de vidre. Ja que una superfície no homogènia o 

rugosa, pot ocasionar una nucleació d’esquerdes quan es realitzin els assajos de tracció, 

emmascarant els resultats de caracterització mecànica. 

Conseqüentment una vegada fresades i polides les 140 provetes de les diverses 

mescles de PLA, aquestes s’inspeccionen visualment. Repassant totes les provetes i rebutjant 

aquelles que el seu perfil no sigui uniforme (defectes superficials, concentradors de tensions) o 

bé contingui algun defecte (vacuoles internes). 

Com s’ha comentat i per tal d’ampliar la part experimental mitjançant provetes injectades 

dels mateixos materials. S’utilitza gransa (exactament igual a la gransa utilitzada en provetes 

mecanitzades) injectada en forma de provetes ISO marcades per la norma ISO 527/1997. 

Encara que aquest procediment no s’ha realitzat en el present treball, cal esmentar-lo per 

presentar el mètode de conformació de les provetes d’injecció utilitzades. De forma breu la 

màquina d’injecció utilitzada és de la marca Mateu&Solé, model 440/90, i té una força de 

tancament de 90 T. Conformant 5 provetes de cadascun dels materials, és a dir, 35 provetes 

d’injecció. 

5.2.3. Tractaments tèrmics de provetes 

Fent un recull de les provetes conformades tant per mecanitzat com per injecció. 

Trobem 140 provetes mecanitzades i 35 provetes injectades. 

 De les quals una part d’elles sofriran tractaments tèrmics específics. Tots,  tractaments 

de recuit, un de cristal·lització a 120ºC i l’altre de recuit a 60ºC i posterior tremp. 

 Introduint que el recuit és un tractament tèrmic que s’aplica a alguns productes,       

escalfant-los a temperatures elevades durant un temps determinat. Durant el procés de recuit 

s’intenten aconseguir diversos objectius, com són: 

Relaxar tensions residuals. Accelerar  canvis associats a la recuperació de volum específic. 

Arribar a una distribució de densitats homogènia en el producte. Augmentar el grau de perfecció 

cristal·lina que poden desenvolupar els materials semicristal·lins. Durant el recuit, s’ha de tenir 

en compte la preservació de l’estabilitat dimensional de la peça i a la vegada intentar que no 

apareguin fenòmens de degradació tèrmica.  
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Cristal·lització  

El tractament de cristal·lització s’efectua a 5 provetes mecanitzades de cadascuna de 

les mescles és a dir, 35 provetes en total. Aplicant 120ºC durant 120 min a l’interior d’una estufa 

amb convecció d’aire SELECTA PRY-BIG.  

Tanmateix, es segueixen els passos següents : 

a) Introduïm les provetes dins l’estufa de convecció d’aire que es troba a 120ºC (en tot 
moment s’ha de comprovar la temperatura de l’estufa, a partir d’un termòmetre 
col·locat en el seu interior). 

b) Les provetes romandran dins de l’estufa 120 min (provetes mecanitzades). 

c) Un cop transcorregut el temps de cristal·lització, s’extrauen les provetes del interior 
de l’estufa, deixant que s’estabilitzin a temperatura ambient. 

 Recuit i tremp 

Per altra banda el tractament de recuit+tremp s’efectua a 5 provetes mecanitzades i a 5 

provetes injectades de cadascuna de les mescles és a dir, 70 provetes en total.  

 

Aplicant el recuit de 60ºC durant 10 min en les provetes mecanitzades i 60ºC durant 

20min en les provetes injectades, al interior d’una càmera climatitzada EUROTHERM 2408. Els 

temps de recuit són variables entre provetes, a causa de la diferent tipologia de proveta 

(s’estipulen 10 min i 20 min desprès d’haver realitzat diversos TT previs de prova, fins que es 

van descobrir els temps idonis)[25]. Val a dir, que aquest tractament ha de ser més precís que 

el anterior, perquè fa referència a una temperatura més baixa i a un temps més petit.  

D’aquesta manera, com que durant l’obertura de l’estufa per posar i treure la mostra, 

podria entrar corrent d’aire fred que desestabilitzaria els 60ºC ( conseqüentment el TT durant els 

10 min o 20 min no s’efectuaria a 60ºC en plenitud). D’aquí a la utilització d’una càmera 

climàtica, que té un tamany més petit i proporciona una temperatura més exactes, endemés 

aquesta aporta un orifici superior que no permet l’entrada de corrents freds en la introducció i 

extracció de les mostres, aportant estabilitat. Així, un cop realitzat el recuit, s’efectua el trempat 

d’entre 5 i 10 minuts en un cubell ple d’aigua i gel (arribant als 0ºC), i després s’assequen les 

mostres i es deixen reposar a temperatura ambient.  

 

 



Pág. 32  Memòria 

 

Resumint aquest procés en el següents passos (Fig.5.5) : 

a) Enganxem diverses provetes en un pal de fusta, mitjançant un cordill.  

b) Introduïm les provetes dins la càmera climàtica que es troba a 60ºC (en tot moment 

s’haurà de comprovar la temperatura de la càmera, a partir d’un termòmetre col·locat 

en el seu interior).  

c) Les provetes romandran dins de la càmera 10 min (provetes mecanitzades) o 20min 

(provetes injectades).  

d) Un cop transcorregut el temps de recuit, s’extrauran les provetes del interior de la 

càmera i enganxades al pal de fusta s’introduiran en un cubell ple d’aigua i gel, on es 

realitzarà el trempat durant un temps entre 5 i 10 min.  

 

 

 

 

Esquematitzant aquests dos TT en els següents diagrames temperatura (Trec) vs temps 
(trec) (Fig.5.6) : 

 

 

 

               

  

 

              t 

              T 

              Tamb 

              trec  

trec = 10 min 

Trec = 60º C 
Mecanitzades 

Injectades 

trec = 20 min 
Trec = 60ºC 

Fig. 5.6.  Esquemes dels dos TT realitzats, gràfiques (Trec) vs temps (trec). a) TT de cristal·lització i b) 
TT de recuit+tremp. 

Fig. 5.5.  Imatges dels passos seguits en el TT de recuit+tremp. a) provetes lligades, b) introducció provetes 
en càmera climàtica, c) provetes sotmeses a recuit, d) provetes sotmeses a tremp [25]. 

Mecanitzades 

Trec = 120º 
trec = 120 min 

              trec 

  

              Trec 

              Tamb 

              T 

              t 

              Trec  

                ttremp 

a b 

a 

b 

c 

d 
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5.2.4. Nomenclatura i codificació de provetes 

Així doncs per tal de reconèixer totes les provetes analitzades en el present treball, es 

crea una taula amb la codificació efectuada per a cadascuna de les provetes. Detallant el tipus 

de mescla de PLA, la forma d’obtenció de la proveta per injecció o per mecanitzat, i el 

tractament tèrmic efectuat de cristal·lització o de recuit+tremp. De manera que : 

 Segons mescla 

- PLA = PLA 

- PLA + 0.5%OMMT = PLA05M 

- PLA + 2.5%OMMT = PLA25M 

- PLA + 2%BIO = PLA2B 

- PLA + 5%BIO = PLA5B 

- PLA + 0.5%OMMT+ 2%BIO = PLA05M2B 

- PLA + 2.5%OMMT+ 2%BIO = PLA25M2B 

 Segons forma d’obtenció 

- Injecció = i 

- Mecanitzat = m 

 Segons tractament tèrmic 

- Cristal·lització = C 

- Recuit i Tremp = RT 

Per tant detallant la nomenclatura aconseguida (Fig. 5.7), en la següent taula (Taula 5.5) 

es mostra el recull de totes les provetes utilitzades : 

 PLA – i – C 

        

Fig. 5.7.  Esquema exemple de la 
codificació de les provetes utilitzada, 

definint mescla, forma d’obtenció, i T.T. 

tractament tèrmic 

forma d’obtenció 

  mescla 
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(*) % en pes real determinat per calcinació directa, incloent el pes de l’argila + l’agent compatibilitzant. 

(**) % en pes dosificat durant el mesclat en l’extrusora de doble fus (en un mesclat físic). 
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PLA -  m 0 0  ●   

PLA -  m -  C 0 0  ● ●  

PLA -  m -  RT 0 0  ●  ● 

PLA -  i  -  RT 0 0 ●   ● 

PLA05M  -  m 0.468 0  ●   

PLA05M  -  m -  C   0.468 0  ● ●  

PLA05M  -  m -  RT 0.468 0  ●  ● 

PLA05M  -  i  -  RT 0.468 0 ●   ● 

PLA25M  -  m 2.496 0  ●   

PLA25M  -  m -  C 2.496 0  ● ●  

PLA25M  -  m -  RT 2.496 0  ●  ● 

PLA25M  -  i  -  RT 2.496 0 ●   ● 

PLA2B -  m 0 2  ●   

PLA2B -  m -  C 0 2  ● ●  

PLA2B -  m -  RT 0 2  ●  ● 

PLA2B -  i  -  RT 0 2 ●   ● 

PLA5B -  m 0 5  ●   

PLA5B -  m -  C 0 5  ● ●  

PLA5B -  m -  RT 0 5  ●  ● 

PLA5B -  i  -  RT 0 5 ●   ● 

PLA05M2B -  m 0.485 2  ●   

PLA05M2B -  m -  C 0.485 2  ● ●  

PLA05M2B -  m -  RT 0.485 2  ●  ● 

PLA05M2B -  i  -  RT 0.485 2 ●   ● 

PLA25M2B -  m 2.634 2  ●   

PLA25M2B -  m -  C 2.634 2  ● ●  

PLA25M2B -  m -  RT 2.634 2  ●  ● 

PLA25M2B -  i  -  RT 2.634 2 ●   ● 

Taula 5.5.  Taula recull de la codificació i nomenclatura de provetes, determinant 
mescla, forma d’obtenció, i TT de cadascuna. 
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5.3. Caracterització mecànica 

La determinació de propietats mecàniques de materials consisteix en l’aplicació i mesura 

de càrregues, la mesura de deformacions, l’establiment de relacions quantitatives entre càrrega 

i deformació, i l’exploració de provetes assajades. Per la realització d’assajos, generalment 

s’aplica un moviment controlat de separació entre mordasses i es determina la resistència que 

exerceixen els materials a l’acció d’aquest desplaçament. 

Les propietats mecàniques freqüentment requerides dels materials, com el mòdul 

elàstic, la tensió i deformació a cedència, i la tensió i deformació a ruptura són normalment els 

resultats determinats en un assaig a tracció. L’assaig a tracció és un tipus d’assaig mecànic a 

baixa velocitat de sol·licitació que determina les característiques del material mitjançant una 

sol·licitació uniaxial a velocitat constant. 

5.3.1. Assaig de tracció 

Aquest assaig es realitza seguint el procediment marcat per la norma ASTM D638 [24] i 

amb provetes del tipus I segons la mateixa norma. A més en aquest projecte s’analitzen un 

mínim de 5 provetes per a cadascuna de les mostres de PLA, realitzant els assajos a una 

velocitat de 10 mm/min a una temperatura mitjana aproximada de 22ºC. 

Els conceptes fonamentals en mecànica de materials són la tensió i la deformació 

unitària. D’aquesta forma mitjançant una càrrega axial P que s’aplica a un membre de 

dimensions inicials L0 i d0 (és a dir de secció S0), s’aconsegueix un canvi a L i d. Mitjançant ∆L i 

∆d , tot i provocant canvis en la longitud i la dimensió transversal (considerant una conservació 

del volum del membre). Conseqüentment, definim la tensió com a σ = (P /S0) i la deformació 

unitària com a  ε  = [(L-L0) / L0 ] = (∆L / L0). 

Els diversos assaigs a tracció s’han efectuat a les instal·lacions del CCP mitjançant els 

equips que s’indiquen a continuació  : 

- Màquina universal d’assaigs. GALDABINI model Sun 2500. (Fig. D.5 en l’annex). 

- Videoextensòmetre . MINTRON OS-65D. (Fig. D.6 en l’annex). 

- Sofware apropiat per a la captura de les dades de l’assaig. (Fig. D.6 en l’annex). 
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La màquina posseeix un servomecanisme per mantenir la velocitat constant i una cèl·lula 

de càrrega que suporta fins a 5KN. A la vegada per mesurar l’allargament (∆L) de les provetes 

s’utilitza un videoextensòmetre que permet registrar l’allargament real de les provetes 

automàticament mitjançant un software informàtic.  

Encara que segons la norma no sigui obligada la utilització d’un extensòmetre, és 

recomanable en el cas de materials plàstics degut a una deformació no homogènia. D’aquesta 

forma es realitzen dues marques sobre la proveta i es calibra el videoextensòmetre amb 

aquestes marques, definint-les com a longitud original (L0).  

 Les marques es poden observar en la  Fig. 5.8, presentant una diferenciació de color 

blanc i negre, per tal que el videoextensòmetre pugui processar el canvi de contrast i identificar 

en tot moment l’estat d’allargament de les provetes. 

Val a dir que en la majoria de les provetes 

que se’ls hi aplica el tractament tèrmic de 

recuit+tremp (RT), a temperatures pròximes a la Tg. 

Es detecten deformacions plàstiques considerables 

fora de les marques de l’extensòmetre, amb la qual 

cosa no queden recollides en l’assaig 

mitjançant videoextensòmetre. 

Per altra banda aquelles 

provetes que no estan sotmeses a TT o bé se’ls hi proporciona un tractament de cristal·lització a 

120ºC (C). Es pot utilitzar perfectament el videoextensòmetre, comprovant que els valors trobats 

amb aquest no coincideixen exactament amb els valors obtinguts a través del desplaçament de 

mordasses. Conseqüentment s’utilitza aquest últim procediment (sense videoextensòmetre) en 

totes les mostres per poder comparar-les entre si. 

Així durant l’assaig, el sofware registra una seqüència de punts força en [N] vs 

allargament en [mm] que posteriorment, tot i coneixent la longitud inicial (L0) i la secció de la 

proveta (S0), es transforma en una gràfica tensió σ = (P/S0) en [MPa] vs deformació unitària        

ε = [(L-L0) / L0 ] = (∆L / L0) en [mm/mm]. L’assaig finalitza quan la proveta trenca. 

Una vegada realitzats els assajos, les dades obtingudes són el punt de partida per a la 

determinació del comportament mecànic de les mostres de PLA. Efectuant la comparativa de 

valors mitjançant :  

Fig. 5.8.  Imatge de les marques conformades en les 
provetes, etiquetes blanques i negres, per tal de que el 

videoextensòmetre identifiqui deformació. 
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- Mòdul Elàstic (E) 

- Tensió de cedència (σy) 

- Deformació a cedència (εy) 

- Tensió de ruptura (σr) 

- Deformació a ruptura (εr) 

- Gràfica σ vs ε 

 

Com que experimentalment la diferència entre la deformació plàstica i elàstica no és 

clara (degut a fenòmens viscoelàstics i de recuperació lenta, propis del polímers) s’utilitzen 

diversos criteris per definir el valor σy. En el cas del PLA, el punt de cedència intrínsec es 

defineix com aquell en el que es produeix un augment notable de la deformació, sense que 

existeixi un augment d’esforç. La tensió de cedència (σy) i la deformació en el punt de cedència 

(εy) coincideixen, en el punt màxim de la corba. L’elecció d’aquest criteri per definir σy, presenta 

avantatges respecte d’altres criteris, com el del límit elàstic, ja que es tracta d’una mesura 

pràctica del límit de l’acció elàstica i no és molt sensible a errors de mesura de deformació. 

 

De manera que per a la determinació de σy s’utilitza el criteri de la tensió de cedència 

intrínseca. Per a la determinació del mòdul E es fa servir el valor màxim de la pendent inicial de 

la corba σ vs ε. I per trobar les propietats a ruptura, s’utilitzen els valors del últim punt de la 

gràfica, com indica la norma. L’obtenció d’aquests paràmetres es mostra de forma esquemàtica 

(Fig. 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              σ 

              ε 

              Punt de cedència 

              Ruptura proveta 

              Límit elàstic 

              E 

Fig. 5.9.  Esquema de la gràfica σ vs ε, identificant els paràmetres més importants a analitzar[26] . 
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Mòdul Elàstic o de Young (E). Es correspon a la pendent en la zona lineal inicial de la 

corba, mitjançant la fórmula: 

05.025.0

05.025.0

εε
σσ

−
−

=E                        (Eq.5.2.) 

Tensió de cedència (σy). Coneguda com la resistència a la tracció, es defineix com la 

tensió en el punt de màxima càrrega desprès de sobrepassar el límit de proporcionalitat entre 

tensió i deformació. 

0S
Py

y =σ                                    (Eq. 5.3.) 

On: Py és la càrrega mesurada en el punt de fluència i S0 és la 

secció transversal inicial de la proveta. 

Deformació a  cedència (εy). Mesura de deformació en el punt de càrrega màxima. Valor 

de deformació associat a la tensió de cedència (σy). 

0

0

L
LLy

y

−
=ε                            (Eq.5.4.) 

On: Ly és la longitud mesurada en el punt de fluència i L0 és la 

longitud inicial de la proveta. 

Tensió de ruptura (σr). Coneguda com la resistència última, es defineix com la tensió en el 

moment de fractura del material. 

0S
Pr

r =σ                                     (Eq.5.5.) 

On: Pr és la càrrega mesurada en el punt de ruptura i S0 és la 

secció transversal inicial de la proveta. 

Deformació a ruptura (εr). Mesura de deformació en el punt de càrrega última. Valor de 

deformació associat a la tensió de ruptura (σr). 

0

0

L
LLr

r
−

=ε                        (Eq.5.6.) 
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On: Ly és la longitud mesurada en el punt de fluència i L0 és la 

longitud inicial de la proveta. 

 D’aquí a la pròpia gràfica tensió vs deformació unitària a tracció, que ens localitzarà els 

punts anteriors per a cada material, i a la vegada ens aportarà una idea ràpid del comportament 

mecànic del polímer assajat (Fig. 5.10). 

a) Material fràgil 

b) Material dúctil amb zona cedència 

c) Material dúctil sense zona cedència 

 

 

L’assaig de tracció és habitual en la caracterització del comportament dels materials 

enfront a un esforç mecànic. La geometria de la mostra, la temperatura i la velocitat de 

deformació són factors que s’han de controlar rigorosament per obtenir resultats reproduïbles. 

Tipus de fractura 

La naturalesa viscoelàstica dels polímers fa que el seu comportament davant una 

sol·licitació mecànica depengui de la velocitat de deformació (έ) i de temperatura (T). En un 

assaig mecànic, a una temperatura i velocitat de deformació determinades, la deformació total 

resultant és la suma de tres components : 

- Deformació elàstica instantània. Component recuperable d’energia. 

- Deformació plàstica. Component de dissipació d’energia. 

- Deformació viscoelàstica. Component de dissipació d’energia en el cas extrem del 

comportament plàstic. 

 De manera que la component elàstica sempre es troba present en tot procés de 

deformació, mentre que la viscoelàstica i la plàstica apareixen quan s’arriba a alts nivells de 

deformació. A escala molecular, es possible identificar diversos mecanismes de deformació, tots 

ells relacionats amb el lliscament relatiu de cadenes i que es poden classificar en dos grups : 

              ε 

              σ a 

b 
c 

Fig. 5.10.  Esquema de les gràfiques σ vs ε, identificant tres 
comportaments mecànics diferents [26]. 
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Fig. 5.12.  Esquema del procés de cavitació. Formació de 
crazes, fractura fràgil [26]. 

- Processos de cedència per cisalla. Afavoreixen la deformació permanent, es produeixen 

a volum constant i sense pèrdua de cohesió molecular. Sistema que aporta una gran 

distorsió del material i està associat a materials altament tenaços. Fractura dúctil. 

Formació de moviments relatius entre cadenes polimèriques, bandes de cisalla a 45º 

[23] i [26]. 

 

 

 

 

 

- Processos de cedència per cavitació. La deformació es troba restringida i localitzada 

presentant descohesió molecular que condueix a canvis importants en la densitat del 

sistema. Aportant una petita distorsió del material i associat a materials poc tenaços. 

Fractura fràgil. Formació de crazes (pseudomicroesquerdes cohesives) [23] i [26]. 

 

 

 

 

 

 

  En materials monofàsics els mecanismes típics de deformació són la cedència 

per cisalla i el crazing, mentre que en sistemes multifàsics, es pot tenir reforç per deformació 

de fase elastomèrica, crazing múltiple, cedència per cisalla múltiple, cavitació o combinació 

d’aquests [23] i [26]. 

 

 

Fig. 5.11.  Esquema del procés de cedència per cisalla. 
Formació de bandes de cisalla a 45º, fractura dúctil [26]. 

En detall  

En detall  
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D’aquesta manera les mescles de PLA del present treball, presenten diversos 

comportaments en el moment de la seva ruptura. Trobant des de grans deformacions plàstiques 

prèvies a la ruptura (cedència per cisalla), fins a fractures de caràcter fràgil (cedència per 

cavitació) [23] i [27]. En realitat es poden observar quatre tipus de fractures diferents 

caracteritzades pel grau de ductilitat que presenten, tal com : 

- Crazing 

- Inestabilitat fràgil-dúctil 

- Post cedència 

- Estricció 

 Tal com hem esmentat, la ruptura fràgil s’observa en materials vitris, aportant una 

variació substancial de la densitat (processos cavitacionals), generant pseudoesquerdes 

“crazes” o buits associats a càrregues, i produint poca distorsió de la mostra. Traduint-se a : 

- Fractura per crazing. Fractura fràgil amb escassa deformació plàstica. 

- Fractura per inestabilitat dúctil-fràgil. Fractura fràgil desprès d’un inici de deformació 

plàstica, en la zona de cedència. 

 I per altra banda, la fractura dúctil s’associa a la cedència per cisalla (bandes de 

deformació a 45º) i s’observa en materials semicristal·lins, tot i generant una escassa variació 

de la densitat i una gran distorsió de la mostra. En relació a : 

Fractura per post cedència, fractura dúctil amb deformació plàstica evidencial, desprès 

de la cedència. Fractura per estricció, fractura dúctil amb deformació continua (al llarg de tota la 

proveta), desprès de la cedència i observant el fenomen d’estricció abans de la ruptura. 

a b c 

Fig. 5.13.  Esquema de possibles micromecanismes de deformació en polímers.  a) mecanisme de 
cedència per cisalla, b) mecanisme de crazing, c) interacció entre cedència per cisalla i crazing [26]. 

Ruptura fràgil 

Ruptura dúctil 
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5.4. Caracterització tèrmica 

L’anàlisi tèrmic es correspon a un conjunt de tècniques, l’objectiu de les quals és la 

determinació del comportament tèrmic d’un material en funció de la temperatura o del temps. En 

el camp dels polímers les tècniques més usuals són : anàlisi tèrmic diferencial (DTA), 

calorimetria diferencial de rastreig (DSC), anàlisi termogravimètric (TGA) i l’anàlisi tèrmic 

dinàmic mecànic (DMTA). 

Per l’anàlisi del PLA i les seves mostres, s’ha utilitzat DSC i DMTA. 

Pel que fa l’efecte dels modificadors en el PLA, els seus termogrames estan fets sobre la 

gransa, i l’estudi de l’efecte dels TT en el PLA i compostos de PLA, els termogrames s’extreuen 

de les provetes pertinents. 

5.4.1. DSC (Calorimetria diferencial de rastreig) 

La calorimetria diferencial de rastreig és una tècnica utilitzada per estudiar els fenòmens 

que s’originen quan s’escalfa un polímer. Tot i utilitzant les transicions tèrmiques  associades 

(canvis tèrmics produïts durant l’escalfament). 

En materials polimèrics, les transicions tèrmiques més importants en DSC són la 

temperatura de transició vítria (Tg) i la temperatura de fusió (Tm). En polímers amorfs la Tg és 

l’única transició que es registra (canvi abrupte de la línia base), per altra banda en polímers molt 

cristal·lins la Tg és difícil d’observar degut a la baixa porció de part amorfa. Trobant que el 

procés de fusió d’un polímer cristal·lí es manifesta en un pic endotèrmic, i aporta informació 

qualitativa sobre la temperatura de fusió (Tm) i quantitativa sobre la cristal·linitat del polímer 

(àrea del pic). 

Per l’anàlisi tèrmic del PLA, l’equip utilitzat es correspon a un calorímetre Perkin Elmer 

DSC-Pyris 1 amb un sistema de refrigeració Intracooler Perkin 2P (Fig. D.7 en l’annex i Fig. D.8 

en l’annex). La calibració de la temperatura i l’entalpia de fusió es realitza amb patrons 

estàndard d’indi i d’estany. 

Les calorimetries es registren en un interval de temperatures de 20 a 180ºC, a una 

velocitat d’escalfament i de refredament de 10ºC/min, determinant les variacions del flux de 

calor vs la temperatura. S’utilitzen mostres de 10mg (aproximadament) de cadascun dels 

materials a analitzar, encapsulats en una càpsula d’alumini. Procedint a tres escombrats tal com 

(1r escalfament, refredament i 2n escalfament): 
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- 1r escalfament. Des de 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. Mantenir durant 3 minuts a 180ºC. 

- Refredament. Des de 180ºC a 20ºC a 10ºC/min. Mantenir durant 1 minut a 20ºC. 

- 2n escalfament. Des de 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

 Amb el 1r escalfament es revela el conformat de la mostra, l’historial tèrmic previ aplicat, 

(cristal·linitat i envelliment físic). I amb el refredament + el segon escalfament s’efectua una 

neteja d’aquest historial i s’extreu la capacitat de resposta estructural del material (diferencia en 

arquitectura molecular, degradació, efectes dels additius o càrregues). 

 El principi del DSC és senzill. En el calorímetre hi ha dos orificis (separats i connectats a 

uns calefactors separats), un per a la mostra polimèrica encapsulada i l’altre per a la mostra 

referència. Quan s’inicia l’assaig, els calefactors escalfen a la mateixa velocitat i a la mateixa 

temperatura cadascun dels orificis amb les mostres respectives (Fig.D.8 en l’annex). 

La raó és que els dos orificis són diferents, un conté mostra polimèrica i l’altre no. La 

mostra polimèrica implica que existeix material extra, i posseir material extra significa que es 

precisa de més calor per aconseguir que la temperatura del orifici de la mostra polimèrica, 

augmenti a la mateixa velocitat que l’orifici de mostra referència. D’aquesta manera, el 

calefactor associat al orifici de la mostra polimèrica subministra més calor que el calefactor 

associat a la mostra referència. D’aquí a que la mesura del DSC, es correspongui a la calor 

addicional subministrada a la mostra polimèrica. 

A partir dels termogrames obtinguts es determina per cadascuna de les mostres els 

següents valors :  

- Temperatura de fusió (Tm), calculada a partir del màxim pic endotèrmic. 

- Entalpia de fusió (∆Hm), corresponen a l’àrea del pic endotèrmic i calculada per 

integració numèrica. 

- Temperatura de transició vítria (Tg), calculada a partir del màxim del canvi abrupte 

secundari de la línea base. 

A més a partir dels valors de ∆Hm, es pot estimar el contingut de fase cristal·lina o índex 

de cristal·linitat (Xd) mitjançant la següent expressió [26]: 
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d ∆
∆

=χ                (Eq.5.7.) 

 On ∆H0 és el valor teòric d’entalpia de fusió d’un PLA 100% cristal·lí. 

 En el cas del PLA analitzat en el present treball, el valor de ∆H0 es correspon a 93J/g. 

Transicions tèrmiques 

A continuació es mostra la forma general d’un termograma per un polímer semicristal·lí 

típic, que ha estat refredat ràpidament fins a una temperatura inferior a la seva Tg, obtenint 

posteriorment el corresponent termograma (flux de calor vs temperatura) a una certa velocitat 

d’escalfament (Fig.5.14). Per tal de definir les transicions tèrmiques més importants que aquest 

presenta, similars a les transicions obtingudes amb les mostres de PLA que s’analitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Transició vítria (Tg) 

 

 A temperatures baixes, el polímer es troba en estat vitri, on els moviments 

moleculars es troben “congelats”. La variació de la capacitat calorífica (quantitat d’energia 

calorífica transmesa a un material per la temperatura corresponent) amb la temperatura és 

de forma lineal. Al arribar a la transició vítria comencen a tenir lloc moviments segmentats de 

les cadenes polimèriques, augmentant el volum lliure, i fent el material més dúctil.  

La capacitat calorífica d’aquest estat és diferent al de l’estat vitri, tenint lloc un salt en 

aquesta a la temperatura de la transició vítria, Tg. Però aquesta transició no involucra un 

canvi de calor latent (energia absorbida pel material al canviar d’estat). De manera que des 

del punt de vista termodinàmic, la Tg, pot considerar-se una transició de segon ordre (ja que 

   
   

   
   

  F
lu

x 
de

 c
al

or
  

              Temperatura 

   
   

   
   

  T
ra

ns
ic

ió
 v

ítr
ia

 

   
   

   
   

  C
ris

ta
l·li

tz
ac

ió
 

   
   

   
   

  F
us

ió
 

   
   

   
   

  D
eg

ra
da

ci
ó 

endo 

exo 

Fig. 5.14.  Esquema del termograma del flux de calor  vs temperatura del 2n escalfament d’un 
polímer semicristal·lí [26]. 
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no s’esdevé cap canvi de fase). El factor més important que determina el valor de la 

temperatura de transició vítria, és la flexibilitat de la cadena polimèrica considerada 

aïlladament i de les interaccions entre cadenes. Tanmateix el fenomen de la transició vítria 

és un procés de no equilibri i té un caràcter cinètic. 

  

 Cristal·lització (Tcc) 

 

 A partir d’aquí i en augmentar la temperatura, pot ser que el polímer cristal·litzi a una 

temperatura de cristal·lització (Tcc), ja que les cadenes polimèriques tenen suficient mobilitat 

per cristal·litzar a temperatures per sota el seu punt de fusió (Tm). El procés de cristal·lització 

és un procés exotèrmic, manifestant-se en el termograma mitjançant un pic. Aquesta 

cristal·lització en fred, que presenten alguns materials quan es troben per sobre de la seva 

Tg, està relacionada amb el reprocessament. Durant el processat del PLA es pot produir una 

certa degradació del material, que aportaria una disminució de Mw i per tant una longitud de 

les cadenes polimèriques. En aquesta situació i per sobre de Tg, les cadenes de menor 

longitud tenen major mobilitat i per tant més facilitat per incorporar-se a la fase cristal·lina. 

  

 Fusió (Tm) 

  

 El procés de fusió succeeix quan es segueix augmentant la temperatura donant lloc a 

un pic endotèrmic a la temperatura Tm. Al igual que la cristal·lització, la fusió és una transició 

termodinàmica de primer ordre (ja que s’esdevé un canvi de fase). Els factors que 

determinen la temperatura de fusió d’un polímer cristal·lí o parcialment cristal·lí són dos : les 

forces intermoleculars, que són les responsables de l’agregació molecular i poden 

expressar-se com l’energia cohessiva o l’energia necessària per separar una molècula del 

agregat sòlid o líquid, i la rigidesa o flexibilitat de la cadena, depenent d’una major o menor 

facilitat per la rotació al voltant dels enllaços covalents de la cadena. Un polímer serà més 

cristal·lí com més rígides siguin les seves cadenes i com més fortes siguin les interaccions 

existents entre elles. 

 Val a dir, que si el material presenta cristal·linitat en fred en una temperatura pròxima 

a Tcc, es calcula el percentatge de cristal·linitat en l’àrea de la cristal·linització en fred (∆Hcc) i 

es resta aquest valor del percentatge de cristal·linitat de l’àrea del pic de fusió (∆Hm). 

D’aquesta manera, s’obté l’índex de cristal·linitat post-procés del material (Xd). Tal com 

indica la següent equació (Eq. 5.8)[28]. 
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 Però si no existeix cristal·linitat en fred, l’índex de cristal·linitat es calcula per 

l’equació esmentada anteriorment (Eq. 5.7). 

  

 Degradació  

  

 A temperatures molt elevades té lloc la degradació del polímer, manifestant-se una 

pèrdua de propietats. 

 Així dons un cop presentades les transicions tèrmiques polimèriques que trobarem 

en DSC, és necessari afegir que en polímers semicristal·lins, la fase cristal·lina restringeix la 

mobilitat de la fase amorfa adjacent, de tal manera quan Tg augmenta  Tm disminueix. 

5.4.2. DMTA (Anàlisi tèrmic mecànic dinàmic) 

L’anàlisi tèrmic mecànic dinàmic subministra informació quantitativa de la variació que 

experimenta el mòdul d’elasticitat (E) durant les transicions termodinàmiques o relaxacions del 

material. Arribant a detectar relaxacions principals com la transició vítria (α), associada a 

moviments de la cadena principal. I fins i tot detectant relaxacions secundaries (β, γ), 

relacionades a moviments moleculars locals. La tècnica és particularment adequada per a 

l’estudi de la transició a Tg (relaxació α),  ja que és més sensible que la calorimetria, 

especialment amb polímers semicristal·lins. 

L’aplicació de tensió a un material viscoelàstic es tradueix en un emmagatzemen 

d’energia elàstica i en una dissipació d’energia en forma de calor. El comportament dinamo 

mecànic s’avalua en funció de la temperatura. Per això s’efectua una tensió de forma cíclica 

amb una freqüència angular (ω), provocant una deformació que també varia de forma 

sinusoïdal però amb un cert retard en quan a resposta (desfasament δ).  

El fenomen s’interpreta descomponent la tensió aplicada en dos components, un amb 

fase amb la deformació i l’altre amb desfasament respecte la deformació. L’expressió que es 

correspon a la deformació sinusoïdal de la mostra és [26]: 

)sin()( 0 tt ωεε =                        (Eq.5.9.) 

On ε0 és la deformació màxim aplicada, ω és la freqüència angular i t és el temps. Així 
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l’equació corresponent a la tensió produïda pel material és : 

)sin()( 0 δωσσ += tt                                                    (Eq.5.10.) 

On σ0 és la tensió màxima i δ és el desfasament entre deformació aplicada i tensió 

produïda. 

D’aquí a que les propietats dinamo mecàniques s’escriuen mitjançant el mòdul complex 

(E*) essent : 

'''* iEEE +==
ε
σ

                                                                                 (Eq. 5.11.) 

On E’ és el denominat mòdul d’emmagatzematge (associat a l’energia recuperable), i E’’ 

és el mòdul de pèrdua (associat a l’energia dissipada, no recuperable). 

Trobant una relació entre E’ i E’’, determinada per la diferencia de fase δ. Que és la que 

determina l’evolució del calor en un material viscoelàstic sotmès a una tensió cíclica. Arribant 

d’aquesta forma a la tangent de pèrdues o factor de dissipació (tanδ), tal com : 

'
''tan

E
E

=δ                                                                                               (Eq.5.12.) 

Així doncs, l’anàlisi DMTA es dur a terme en un analitzador TA Instruments Universal 

Analysis 2000 DMA Q800 (Fig. D.9 en l’annex). Les provetes utilitzades es corresponen a una 

geometria de 17’5mm de longitud, 12,12mm d’amplada i 1,21mm de gruix. La configuració de 

l’assaig s’efectua amb les condicions “single cantilever”. L’escalfament s’efectua en atmosfera 

de nitrogen a 2ºC/min en un interval de 20 a 180ºC. 

 

 Relaxacions primària i secundaries. T ≈ Tg 

Tal i com s’ha comentat quan un polímer es refreda per sota de la seva temperatura de 

transició vítria (Tg), es torna fràgil i trencadís, igual que el vidre. És a dir a temperatures 

superiors a Tg, les cadenes polimèriques poden moure’s amb facilitat, ja que les molècules es 

troben en moviment sense problemes per canviar la seva posició. Però per sota la Tg, les 

cadenes ja no poden desplaçar-se cap a altres posicions. 
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Aquest canvi de mobilitat amb la temperatura succeeix degut a un tipus d’energia 

cinètica o bé a un efecte del moviment caòtic de les molècules. Els polímers associats a una 

elevada energia cinètica tenen molècules que es mouen amb facilitat, en canvi les molècules 

que no tenen energia cinètica, es mouen lentament o no es mouen. 

Tanmateix, les molècules posseeixen una energia de moviment que es percep com a 

temperatura. Evidentment l’aplicació de tensió es tradueix en un emmagatzemen d’energia 

elàstica (E’) i en una dissipació d’energia en forma de calor (E’’). Mentre més energia existeixi 

en una substància, més moviment molecular i més temperatura associada. 

Conseqüentment un punt important és que la quantitat d’energia / moviment molecular, 

influeix en la interacció entre molècules.  

- Baixa energia  forta interacció entre molècules  rigidesa en la cadena polimèrica. 

- Alta energia  baixa interacció entre molècules  flexibilitat en la cadena polimèrica. 

 A la vegada, en augmentar la longitud de la cadena polimèrica o en augmentar el Mw, 

major restricció de moviments, molècules entrellaçades i augment de la Tg. És a dir, com més 

flexible sigui la cadena principal, major serà el moviment del polímer i més baixa serà la seva Tg. 

Al contrari, les cadenes amb dificultat de moviment tindran la Tg més gran [29]. 

 A mesura que aportem energia, trobem : 

   a) Vibració d’àtoms al voltant de la seva posició d’equilibri. 

  b) Moviment de pocs àtoms al llarg de la cadena principal. 

  c) Moviment segmental de llarg abast. Rotació, balanceig i vibració, permeten 

  flexió i desembolcall molecular. 

  d) Moviment translacional, permeten el flux de les molècules. 

 Com més fàcilment es pugui moure o relaxar-se un polímer, menys energia s’haurà de 

subministrar per a que les cadenes comencin a embolicar-se per sortir d’un estat rígid i passar a 

un estat flexible. 

 Els processos de relaxacions moleculars s’associen al no equilibri termodinàmic en la 

part amorfa polimèrica. Aquestes relaxacions properes a la Tg es classifiquen com [30]: 
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T = Tg  Transició vítria  Relaxació primària o relaxació α. 

T < Tg  Relaxacions secundàries  Relaxacions β i γ. 

5.5. Caracterització reològica 

 Les reaccions de polimerització poden produir cadenes polimèriques amb diverses 

unitats repetitives. La major part dels polímers sintètics són mescles de macromolècules de 

diversos tamanys, el que fa que el pes molecular proporcioni sempre un pes promig. 

 Són moltes les tècniques existents per a la determinació del pes molecular promig d’un 

polímer, segons el mètode experimental s’obtenen diversos valors promig del pes molecular : en 

número (Mn), en pes (Mw), o viscosimètric (Mv). La relació entre els valors de diversos promigs 

(Mw/Mn) es coneix com a polidispersitat (D) i s’utilitza sovint per donar una idea de la 

heterogeneïtat del pes molecular en les mostres polimèriques. 

 Entre les tècniques de determinació del pes molecular, la viscosimetria és una de les 

tècniques més utilitzades. És una tècnica fàcil i ràpida que permet conèixer el pes molecular 

promig viscosimètric Mv. Quan el polímer és poc polidispers, Mv es correspon aproximadament a 

Mw[31]. 

5.5.1. MFI (Índex de fluïdesa) 

 Per tant l’assaig d’índex de fluïdesa s’utilitza per determinar la fluïdesa d’un polímer en 

estat fos a unes condicions normalitzades. La viscositat (o fluïdesa) és un indicatiu del pes 

molecular promig corresponent a una distribució determinada de pesos moleculars. Un pes 

molecular promig elevat es tradueix a índex de fluïdesa baix, és a dir, la massa fosa té una 

viscositat elevada. Mentre que, un pes molecular promig baix equival a un índex de fluïdesa alt, i 

per tant viscositat baixa. 

  L’aparell utilitzat és de la marca CEAST model 6542/002 (Fig. D.10 en l’annex), el qual 

ens permet mesurar l’índex de fluïdesa en base a la norma ISO 1133/1997 procediment A [32]. 

Aquesta norma específica un mètode per la determinació del MFI en condicions determinades 

de pressió i temperatura. L’aparell és un reòmetre capil·lar que opera a temperatura fixa, el qual 

conté un cilindre i un pistó (que interactuen un dins l’altre). 

 Per realitzar l’assaig s’agafa una quantitat de polímer de cadascuna de les mostres en 

forma de gransa, de pes determinat per la norma (3-8g) i s’introdueix en un cilindre prèviament 
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escalfat (15min abans) a la temperatura normalitzada de l’assaig (210ºC). I es deixa passar uns 

5 minuts per tal de que el material entri en equilibri tèrmic i es fongui homogèniament a l’interior 

del cilindre. 

 Una vegada realitzada aquesta operació es compacta el material polimèric mitjançant un 

pistó cilíndric carregat (la càrrega varia segons el material, i en el cas del PLA és de 2.16Kg) 

que per acció de la gravetat s’obliga al material a fluir per l’orifici final del cilindre (de dimensions 

normalitzades). La compactació del material evita la presència d’aire en el cilindre (per tal de no 

falsejar resultats). 

 Pel càlcul del MFI es va tallant trossos de polímer fos cada cert interval de temps (durant 

el període de fluïdesa del material per l’orifici del cilindre). De manera que sabent el temps de 

tall i les masses dels trossos, es calcula el MFI del polímer segons la següent fórmula: 

t
mMFI ⋅

=
600

  [ ]min10/g                                                                              (Eq.5.13.) 

On:  

 m és la mitja aritmètica de les masses corresponents als trossos de polímer. 

 t és el interval de temps entre talls successius.  

Així doncs el temps entre la col·locació del material (en forma de gransa), i l’última mesura 

(últim tall) no ha de sobrepassar els 25min, perquè suposaria la degradació del material i, per 

tant invalidaria l’assaig. És a dir, el temps que el material polimèric ha de romandre en l’interior 

del cilindre escalfat, no ha de ser molt gran. Tanmateix les mesures s’han de recollir entre les 

dues marques senyalades pel pistó, iniciant la primera mesura quan la marca inferior entri en el 

cilindre i finalitzant quan entri la marca superior. 

5.6. Caracterització estructural 

 L’espectroscòpia és l’estudi de la interacció entre la radiació electromagnètica i la 

matèria, amb aplicacions en química i física, entre d’altres disciplines científiques. L’anàlisi 

espectral en el qual es basa, permet detectar l’absorció o emissió de radiació electromagnètica 

a certes longituds d’ona, i relacionar-les amb els nivells d’energia implicats. 
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5.6.1. IR (Espectroscòpia d’infraroigs) 

 L’espectroscòpia d’infraroigs constitueix una tècnica espectroscòpia de gran ús que 

es basa en l’excitació de modes de vibració de les molècules per absorció de la radiació 

infraroja. Ja que les substàncies orgàniques (tals com els polímers) absorbeixen energia 

electromagnètica en la regió infraroja de l’espectre (que compren longituds d’ona λ ≈ 400-30 

mm-1, entre el visible i les microones, convertint-se en una regió utilitzada des del punt de 

vista pràctic). La radiació infraroja no té suficient energia per ocasionar l’excitació dels 

electrons, però dona lloc a que els àtoms i grups dels compostos orgànics vibrin al voltant 

dels enllaços covalents que els connecten. 

 Durant l’excitació és necessària una variació del moment dipolar de la molècula perquè 

es produeixi una absorció del IR que pot associar-se a vibracions de tensió o de deformació. La 

detecció dels grups funcionals presents és la principal aplicació de la tècnica. 

 L’espectrograma mostra els resultats en termes d’absorció en front freqüència o 

longitud d’ona. La localització d’una banda d’absorció o pic en el infraroig es pot especificar 

en unitats de freqüència pel seu nombre d’ona ν, a partir de la mesura de la longitud d’ona λ. 

 La freqüència d’ona (ν) és el nombre de cicles de l’ona per cada centímetre al llarg 

del feix de llum. La longitud d’ona (λ) és la distància entre pics d’ona. 

λ/1=v                                                                                                   (Eq.5.14) 

 En les vibracions els enllaços covalents es comporten com si fossin petits ressorts 

que connecten els àtoms. Quan els àtoms vibren només ho fan en certes freqüències, com 

si els enllaços estiguessin sintonitzats. Degut a aquest fet, els àtoms units per enllaços 

covalents només tenen nivells d’energia vibratòria específica. L’excitació d’una molècula des 

d’un nivell d’energia vibratòria fins un altre, només succeeix quan el compost absorbeix 

radiació infraroja d’una energia determinada, o sigui, d’una longitud d’ona o freqüència 

específica. 

A mode de resum, les dades electroscòpiques de l’àcid polilàctic i l’assignació dels 

grups funcionals es corresponen a (Taula 5.5) [33] i [34]. 
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Dades espectroscòpiques del PLA 

ν (cm-1)aprox. Grup funcional Tipus de vibració 

3600-3200 O-H Tensió 

3000-2800 C-H Tensió 

1700-1600 O-H Flexió 

1400-1200 C-H Flexió 

1300-1100 C-C -- 

1000 C-O -- 

Taula 5.5.  Taula recull de les dades espectroscòpiques del PLA i 
dels seus grups funcionals corresponents. 
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6. Resultats i discussions  

6.1. Efecte de la OMMT en el PLA 

 Abans d’investigar i determinar la influència de la Cloisite® 30B, en l’estructura i 

propietats del PLA, es presenten els valors del percentatge real d’aquesta d’argila en la gransa 

(Taula 6.1), a partir del mètode de calcinació directa. A la fi d’assegurar el % en pes de OMMT 

real en les mostres que en contenen : 

 

 

 

 

  

 Comprovant que el mesclat físic previ de la gransa, es va fer amb les quantitats idònies 

(en % en pes). % OMMT = % residu inorgànic + el 30% modificador orgànic. 

Pel que fa la comparativa dels índex de fluïdesa de les mostres de PLA, PLA05M i 

PLA25M (Taula 6.2), es destaca que a mesura que augmentem el %OMMT el MFI augmenta : 

 

 

 

 

Aquest augment del MFI es correspon a l’addició de la OMMT que atorga una major 

mobilitat a les cadenes de PLA, degut a un efecte originat pel modificador orgànic de les 

nanoargiles (el qual representa un 30% del pes d’aquestes i que a la vegada actua com si es 

tractés d’un additiu plastificant). Traduint-se a una disminució de la viscositat (η). 

  

 %OMMT 

PLA05M 0.47±0.08 

PLA25M 2.49±0.17 

PLA05M2B 0.48±0.03 

PLA25M2B 2.63±0.22 

 MFI (g/10min) 

PLA 9.42±0.24 

PLA05M 10.99±0.18 

PLA25M 16.57±0.09 

Taula 6.1.  Taula recull del contingut de OMMT (per calcinació) en les 
mostres PLA05M, PLA25M, PLA052B, i PLA25M2B. 

Taula 6.2.  Taula recull dels MFI de les mostres PLA, PLA05M, i PLA25M. 
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Fig. 6.1.  Gràfica de l’espectrograma IR per la mostra de PLA. 

Extraient una primera relació segons el MFI, tal com: 

                     

 Mitjançant l’espectrograma IR de la mostra de PLA (Fig.6.1), que és similar al que 

presenten el PLA05M i el PLA25M (veure capítol C.3 de l’annex, on s’ofereix el ventall 

d’espectrogrames), es realitza una caracterització estructural : 

 

 

 D’aquí a destacar els grups funcionals que es repeteixen al llarg de tots els 

espectrogrames, tal com grup flexió O-H ≈ 1746cm-1, grup flexió C-H ≈ 1179cm-1, grup               

C-C ≈ 1078cm-1, i grup C-O ≈ 1042cm-1 (aproximadament), demostren una correspondència 

amb els valors de les dades espectroscòpiques del PLA comentades en la Taula 5.5. 

Evidentment es tracta de PLA, i la segona fase agregada (OMMT) és inapreciable, ja que en les 

mostres de PLA05M i PLA25M no existeix molta diferència degut a que la quantitat de OMMT 

és molt petita (0.5-2.5%).  

 A continuació es presenta el termograma (DSC) comparatiu amb el 2n escalfament per 

les mostres de PLA, PLA05M i PLA25M (Fig.6.2). S’utilitza el 2n escalfament, perquè amb 

aquest s’extreu la capacitat de resposta estructural del material, eliminant l’historial tèrmic previ i 

simplement s’analitzen les propietats del material com a tal (encara que en el capítol C.2 de 

l’annex es recopilen el 1r escalfament, 2n escalfament i refredament de tot el ventall de mostres 

de PLA):  

              ν (cm-1) 
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PLA25M - PLA05M - PLA + MFI - MFI 
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Fig. 6.2.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA, PLA05M i 
PLA25M. 2n escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observant que el PLA presenta un pic endotèrmic aproximadament a la temperatura de 

transició vítria (Tg) que es correspon a una relaxació estructural (amb els conseqüents canvis en 

les propietats físiques), i aquest pic disminueix una mica d’intensitat a mesura que s’addiciona 

OMMT. Tanmateix, també es pot apreciar un pic exotèrmic més accentuat en els 

nanocompostos, corresponent a un fenomen de cristal·lització en fred (influenciat per la 

presència de nanocàrregues de OMMT).  

Es mostren els valors de les transicions tèrmiques (Tg i Tm) i l’índex de cristal·linitat (Xd), 

determinats a partir de la figura 6.2 i presentats en la següent taula (Taula 6.3) : 

 

   

  

  

La incorporació de OMMT, produeix un lleuger descens de la Tg accentuant el fenomen 

de la cristal·lització en fred i produint un augment més notable del grau de cristal·linitat. Encara 

que en general, tant Tg i Tm com Xd, són força similars en les tres mostres (ja que la quantitat de 

OMMT és molt petita). Elaborant d’aquesta manera, una segona classificació segons (Xd), tal 

com : 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA 58.4 147.9 -- 2.4 2.6 

PLA05M 58.6 150.5 5.7 7.9 2.4 

PLA25M 58.3 149.4 20.9 24.7 4.0 

Taula 6.3.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA, PLA05M i PLA25M. 
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PLA25M - PLA - PLA05M 
+ Xd - Xd 
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 Amb aquesta classificació seria més lògic que PLA05M tingues més cristal·linitat que 

PLA, degut a la incorporació de OMMT. Encara que els valors de Xd  són molt pròxims, i la 

diferencia no és molt destacable. 

 A continuació es presenten els resultats dels assajos tracció. Es presenta la gràfica 

comparativa de tensió vs deformació unitària (Fig.6.3), i les imatges de les provetes assajades a 

tracció (Fig.6.4) de les mostres de PLA, PLA05M i PLA25M, s’analitzen les propietats 

mecàniques: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fig. 6.4.  Imatges comparatives de les provetes assajades a tracció. 
a) PLA, b) PLA05M i c) PLA25M. 

Fig. 6.3.  Gràfica comparativa de tensió vs deformació unitària del  PLA,  PLA05M i PLA25M. 

a b c 

PLA 

PLA05M 

PLA25M 
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 De la gràfica de l’assaig a tracció (Fig.6.3) s’extreu una tendència a ruptura catastròfica 

a baix nivells de deformació, fractura fràgil. Encara que la addició de la OMMT produeix un petit 

augment de la capacitat de deformació plàstica (agent modificant, corresponent a una molècula 

de tamany petit i que aporta lubricació), trobant σr i εr desprès del punt de cedència. Però val a 

dir, que la σy va disminuint a mesura que augmentem el % de OMMT. Ampliant la informació de 

la Fig.6.3 en el ventall de gràfiques recopilades en el capítol C.1 de l’annex (d’on s’extreuen els 

valors mitjans i desviacions estàndard representats en la Taula 6.4). 

 I de la figura 6.4, abans que res es pot afirmar que en augmentar el %OMMT 

s’enfosqueix el color de les provetes, perdent la transparència del PLA. Tanmateix el tipus de 

fractura observada, en les tres provetes anteriors, evidencia un comportament fràgil amb un 

procés de cedència per cavitació (crazing) en les tres mostres, ja que no s’observa cap mena de 

deformació plàstica i les provetes estan plenes de crazes visibles a contra llum. Generant un 

sistema interpenetrat de microbuits que creixen en el pla perpendicular a la direcció de tracció 

principal. Aquests microbuits estan estabilitzats per microfibres de material pel que no arriben a 

la coalescència. Les microfibres actuen com a ponts en la craze, permetent la transmissió de la 

càrrega, estabilitzant la craze i aportant resistència. La ruptura d’aquestes fibres dona lloc a la 

coalescència de microbuits, originant esquerdes per propicien la fractura del material, de 

manera fràgil i catastròfica. 

 És a dir, el PLA, PLA05M i PLA25M presenten unes gràfiques a tracció amb fractura 

fràgil i les seves provetes corresponents venen acompanyades de crazes, arribant a entendre 

que amb la incorporació de OMMT tampoc variem massa les propietats originals del PLA. A la 

taula 6.4 es mostren els valors de E, σy, εy σr,i εr : 

 S’evidencia un augment de E↑, i una disminució de σy i εy, i conseqüentment a més 

mòdul elàstic, més rigidesa i menys ductilitat. Considerant que l’augment de E no és més brusc 

perquè es compensa amb la plastificació generada per l’agent modificant de la Cloisite® 30B, i 

per aquest motiu els valors de les propietats mecàniques entre el PLA, PLA05M i PLA25M no 

varien molt (totes les mostres són fràgils). Aportant una tercera classificació segons (E), tal com: 

 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA 3.87±0.08 70.44±2.17 2.13·10-3±5.64·10-4 28.76±2.09 6.26·10-3±3.94·10-4 

PLA05M 4.08±0.17 68.60±1.85 2.26·10-3±1.38·10-4 30.64±3.12 6.18·10-3±4.96·10-4 

PLA25M 4.23±0.08 64.28±1.70 2.01·10-3±2.43·10-4 26.74±1.78 6.03·10-3±1.95·10-4 

Taula 6.4.  Taula dels valors comparatius de E, σy, εy, σr,i εr entre PLA, PLA05M, i PLA25M. 
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 Arribant a concloure que un l’augment del %OMMT implica augment de MFI i disminució 

de viscositat (a causa del agent modificant que actua com a plastificant i aporta més fluïdesa), 

augmenta la cristal·linitat en el PLA (encara que els valors de Xd en les mostres estudiades són 

similars) i aporta un augment de E, i una disminució de σy i εy lleu (ja que totes les provetes són 

fràgils i totes mostren una fractura per crazing). Val a dir que els % de OMMT són molt petits, i 

per tant les diferencies aportades al PLA no són molt significatives. Segurament afegint 

quantitats més grans de Cloisite® 30B, es modificarien més les propietats, però això ha quedat 

fora de l’abast d’aquest PFC. 

6.2. Efecte del BIO en el PLA 

 En aquest apartat es presenta l’efecte del Biomax® Strong 120 sobre el comportament 

del PLA. Primer que tot es compara que l’espectroscòpia IR de les mostres de PLA amb BIO, és 

idèntica a la de les mostres anteriors de PLA amb OMMT (fet observable en els espectrogrames 

corresponents a les mostres PLA2B i PLA5B, situats en el capítol C.3 de l’annex). Aquesta 

similitud es deu a que la quantitat de BIO aportada és molt petita (2-5%) i estructuralment no 

introdueix grans modificacions en el IR.   

 Tanmateix mitjançant la comparativa dels índex de fluïdesa de les mostres de PLA, 

PLA2B i PLA5B (Taula 6.5), s’aprecia que a mesura que aportem BIO el MFI disminueix, però la 

disminució és tant petita que gairebé és inapreciable. Arribant a traduir-se com un lleuger 

augment de la viscositat (η):  

 

 

 

 

 Com més viscosa és la mostra, aquesta presenta més resistència a la modificació de la 

posició de les seves molècules en actuar sobre elles una tensió, és a dir es mostra més 

resistent a la deformació. Aportant la classificació segons el MFI, tal com : 

 

 MFI (g/10min) 

PLA 9.42±0.24 

PLA2B 9.27±0.16 

PLA5B 9.12±0.05 

PLA - PLA2B - PLA5B + MFI - MFI 

- E PLA25M - PLA05M -PLA + E 

Taula 6.5.  Taula recull dels MFI de les mostres PLA, PLA2B, i PLA5B. 
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Taula 6.6.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA, PLA2B i PLA5B. 

  A continuació es presenta el termograma (DSC) comparatiu amb el 2n escalfament per 

les mostres de PLA, PLA2B i PLA5B (Fig.6.5). Utilitzant també el 2n escalfament, per poder 

extreure la capacitat de resposta estructural del material (destacant que en el capítol C.2 de 

l’annex es recopilen el 1r escalfament, 2n escalfament i refredament de tot el ventall de mostres 

de PLA) : 

 

 

  

 

  

 

 

A la figura 6.5 s’observa que el PLA presenta un pic endotèrmic aproximadament a la 

temperatura de transició vítria (Tg) que es correspon a una relaxació estructural, i a mesura que 

s’addiciona BIO al PLA, aquest pic es manté. Tanmateix l’absència de cristal·lització en fred es 

pot atribuir al no moviment molecular de les cadenes (ja que per si sol el PLA té molt poca 

capacitat de cristal·litzar, i com que el BIO no aporta una tendència “lubricant” com la que 

aportava el modificador orgànic de la OMMT, les molècules no es poden mouen amb molta 

facilitat i per tant no cristal·litzen en fred). Apreciant també que el pic de fusió exotèrmic (pròxim 

a la Tm) s’incrementa de mode molt lleu a mesura que augmenta el contingut en BIO. 

Es mostren els valors de les transicions tèrmiques (Tg i Tm) i l’índex de cristal·linitat (Xd), 

determinats a partir de la figura 6.5 i presentats en la següent taula (Taula 6.6) : 

 

 

  

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA 58.4 147.9 -- 2.4 2.6 

PLA2B 58.9 150.5 -- 0.5 0.5 

PLA5B 58.1 150.0 3.9 3.5 0.4 

Fig. 6.5  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA, PLA2B i PLA5B. 
2n escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

PLA 

PLA2B 

PLA5B 

Temperatura (ºC) 

Fl
ux

 d
e 

ca
lo

r (
m

W
) 



Pág. 60  Memòria 

 

 D’aquesta manera amb un augment de BIO, es disminueix l’índex de cristal·linitat (Xd), 

sense esdevenir-se cap pic de fusió endotèrmic pronunciat en cap material que contingui BIO 

(el PLA quasi no cristal·litza). Únicament es denota un lleu pic (pròxim a Tm) en la mostra de 

PLA05B, fet que es podria traduir a un empaquetament de cadenes moleculars amb un alt grau 

de compactació (a causa del augment en %BIO aplicat i creixement de inferfases polímer-

càrrega). Per altra banda, i de manera general, Tg i Tm, són força similars en les tres mostres 

(ja que la quantitat de BIO és molt petita). Aportant la classificació segons la cristal·linitat (Xd): 

 

 Així es mostra la comparativa de les propietats mecàniques analitzades en l’assaig a 

tracció, mitjançant la gràfica comparativa de tensió vs deformació unitària (Fig.6.6), i les imatges 

de les provetes assajades a tracció (Fig.6.7) de les mostres de PLA, PLA2B i PLA5B: 

 

 

 

 

 

 

 

De la gràfica de l’assaig a tracció (Fig.6.6) s’extrau una tendència a ruptura catastròfica 

a baix nivells de deformació, fractura fràgil. Encara que amb l’addició del BIO, el comportament 

mecànic del PLA presenta un cert grau de deformació plàstica, també observable sobre la 

superfície de fractura (Fig.6.7). Les corbes corresponents a PLA2B i PLA5B presenten 

deformació plàstica desprès de cedència i abans d’iniciar la ruptura (gràficament sembla un 

intent d’estabilitat horitzontal en quan a deformació). Ampliant la informació de la Fig.6.6 en el 

ventall de gràfiques recopilades en el capítol C.1 de l’annex (d’on s’extreuen els valors mitjans i 

desviacions estàndard representats en la Taula 6.7). 

 

Fig. 6.6.  Gràfica comparativa de tensió vs deformació unitària del  PLA,  PLA2B i PLA5B. 
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 I de la figura 6.7, s’observa que amb l’augment de BIO es perd la transparència, 

mantenint la claredat del polímer inicial però eliminant el grau de transparència (el polímer 

s’emblanqueix i es torna opac). Tanmateix tan la mostra de PLA, com les de PLA05M i 

PLA25M, presenten un comportament fràgil i un evident crazing, però en augmentar el %BIO 

s’incrementa la deformació plàstica. 

 Aquesta petita deformació plàstica localitzada en la zona de fractura, s’aprecia amb 

l’emblanquiment de la zona deformada (zona de fractura), atribuïble a un mecanisme de reforç 

per múltiple crazing, i també associada a un petit augment de la ductilitat sense pèrdua de la 

tensió de cedència ni de la rigidesa (Taula 6.7). 

 És a dir, el PLA, PLA2B i PLA5B presenten unes gràfiques a tracció amb fractura fràgil i 

les seves provetes corresponents venen acompanyades de crazes, entenent que amb 

l’aportació de BIO tampoc variem molt les propietats originals del PLA (únicament s’introdueix 

una deformació plàstica localitzada en la zona de fractura i un petit augment de la ductilitat). 

Tanmateix es mostren els valors de E, σy, εy σr,i εr , determinats a patir de la figura 6.6 i plasmats 

en la següent taula (Taula 6.7): 

a b c 

Zona   
plàstica 

localitzada 

 

Fig. 6.7.  Imatges comparatives de les provetes assajades a tracció. 
a) PLA, b) PLA2B i c) PLA5B. 
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Així de la taula 6.7 s’evidencia un petit augment de ductilitat relacionat amb l’augment de 

BIO, ja que E disminueix progressivament, i també augmenten progressivament σy i εy (amb un 

factor molt petit de variació). Apreciant a la vegada que la influència del % de BIO és més 

evident amb un 5% que no pas en un 2%, arribant a introduir la classificació segons (E), tal 

com: 

 

 Concloent que un augment del %BIO indueix a uns MFI similars (generant una lleu 

resistència a la deformació), disminueix la cristal·linitat en el PLA (encara que els valors de Xd 

en les mostres estudiades són similars) i aconsegueix un petit E↓, σy↑, i εy↑ (ja que totes les 

provetes són fràgils, totes aporten una fractura a partir de crazes i únicament el que crea el 

Biomax® Strong 120 és una petita deformació plàstica localitzada en la zona de fractura de les 

provetes). Així doncs, els canvis observables són poc exagerats. La quantitat de Biomax que 

DuPont recomana utilitzar és d’un 2%, val a dir que en el present PFC s’ha ampliat el 

percentatge fins a un 5, i no obstant aquest canvi no s’aprecien canvis significatius. Segurament 

afegint quantitats més grans de Biomax® Strong 120, es modificarien més les propietats, però 

això ha quedat fora de l’abast d’aquest PFC. 

A més a més, per poder afirmar que amb la incorporació de BIO la mostra es torna més 

resistent a la deformació, cal saber que els modificadors d’impacte creen una interfase entre 

polímer (PLA) i càrrega (Biomax) i generen un sistema d’absorció de xocs i dissipació d’energia 

(que condueix a un increment de les característiques mecàniques, sempre i quan existeixi una 

bona dispersió de la segona fase). Tot i aportant ductilitat al sistema. Conseqüentment es 

preveu que a més resistència, més tenacitat i més ductilitat (factors esperats, ja que el Biomax® 

Strong 120, està exclusivament dissenyat per augmentar la resistència a l’impacte, tot i 

disminuint la fragilitat del PLA). 

 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA 3.87±0.08 70.44±2.17 2.13·10-3±5.64·10-4 28.76±2.09 6.26·10-3±3.94·10-4 

PLA2B 3.73±0.15 71.26±1.57 2.83·10-3±4.06·10-4 13.93±1.36 7.34·10-3±9.70·10-5 

PLA5B 3.61±0.06 73.83±4.12 3.01·10-3±3.27·10-4 13.91±1.25 7.75·10-3±4.17·10-4 

Taula 6.7.  Taula dels valors comparatius de E, σy, εy, σr, i εr entre PLA, PLA2B, i PLA5B. 

PLA - PLA2B - PLA5B  + E - E 
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6.3. Efecte de la OMMT i el BIO en el PLA 

 Per analitzar les mostres amb caràcter híbrid i assenyalar l’efecte de la Cloisite® 30B i 

del Biomax® Strong 120 conjuntament, ja no mostrarem els resultats de l’espectroscòpia IR 

(degut a que novament apareix una similitud entre mostres, avaluable en el ventall 

d’espectogrames del capítol C.3 de l’annex). Però si que determinarem l’índex de fluïdesa, els 

termogrames corresponents, les propietats mecàniques a tracció i les fotografies de les 

provetes resultants (com ens els apartats anteriors). Es comparen totes les provetes que tinguin 

%OMMT, %BIO i %OMMT+BIO, és a dir provetes de les set mostres, per tal de considerar si 

l’efecte de la Cloisite® 30B és més important per si sola o amb la col·laboració del Biomax® 

Strong 120, i viceversa. 

 Així iniciant aquest apartat amb la determinació dels índex de fluïdesa, tot i recordant 

que al augmentar el %OMMT, augmenta MFI, i disminueix η (mostra més fluïda), i que al 

augmentar el %BIO, el MFI i η es mostren similars. Introduïm els MFI pel ventall de mostres 

corresponents al PLA, al PLA amb OMMT o BIO, i al PLA híbrid amb OMMT+BIO (Taula 6.8): 

 

 

 

 

 

 

  

 Així, sembla ser que per la mostra PLA05M2B, el Biomax® Strong 120 juga un paper 

més important en la seva fluïdesa (el MFI i la η es mantenen força iguals), i en la mostra 

PLA25M2B, la Cloisite® 30B és qui domina la fluïdesa (el modificador orgànic de la OMMT es 

potencia com a plastificant, i fa augmentar el MFI i disminuir la η). D’aquesta manera, es podria 

pensar que el PLA05M2B seria lleugerament més dúctil que PLA25M2B, primer perquè la 

quantitat de BIO és la mateixa i segon perquè la quantitat de OMMT és més petita en 

PLA05M2B.  

  

 MFI (g/10min) 

PLA 9.42±0.24 

PLA05M 10.99±0.18 

PLA25M 16.57±0.09 

PLA2B 9.27±0.16 

PLA5B 9.12±0.05 

PLA25M2B 9.17±0.18 

PLA25M2B 12.94±0.04 

Taula 6.8.  Taula recull dels MFI de les 7 mostres preparades. 
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 En el PLA05M2B la petita quantitat de OMMT quasi no afecta i el MFI està dominat pels 

valors del PLA00M2B, i en el PLA25M2B en augmentar el % de OMMT té un augment del MFI i 

per tant queda com a valors intermig entre PLA25M i PLA2B. 

 Prosseguint amb l’associació de totes les mostres en el següent termograma (DSC) 

amb el 2n escalfament (Fig.6.8). Utilitzant el 2n escalfament per eliminar l’historial tèrmic previ i 

analitzant simplement les propietats tèrmiques del material com a tal, així: 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 Comprovant que el PLA presenta un pic endotèrmic a Tg que s’associa a la relaxació α, 

que en mostres que tenen OMMT (PLA05M i PLA25M) aquest pic disminueix i que en les 

mostres que tenen BIO (PLA2B i PLA5B) aquest pic es manté, a la vegada en PLA05M2B i en 

PLA25M2B aquest també disminueix. A més a més en les mostres PLA25M2B i PLA05M2B no 

s’observa una cristal·lització en fred (segurament perquè les cadenes polimèriques els hi falta la 

mobilitat que donaria el modificador orgànic de la OMMT, però que queda anul·lada per la 

presencia de BIO). També s’aprecia un gran pic de fusió exotèrmic (pròxim a Tm) en el PLA25M, 

PLA05M i PLA25M2B, i un pic a Tm més petit en la resta de mostres. 

 Es mostren els valors de les transicions tèrmiques (Tg i Tm)  i l’índex de cristal·linitat (Xd), 

determinats a partir de la figura 6.8 i presentats en la següent taula  (Taula 6.9) : 

 

 

Fig. 6.8.  Gràfica del termograma comparatiu de les 7mostres. 2n escalfament. De 20ºC a 
180ºC a 10ºC/min. 
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Taula 6.9.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les 7 mostres.  

 

 

 

 

  

 Observant que la Tg es troba próxima a 58ºC i que la Tm varia entre 148-151ºC 

(diferencies poc apreciables), però comprovant un lleuger canvi en l’índex de cristal·linitat (Xd), 

tot i observant que com més OMMT més cristal·linitat s’obté. Entenent que amb un augment de 

la OMMT en la mostra, aquesta es torna una mica més rígida (més cristal·linitat). 

 Així doncs es presenten els resultats a tracció amb la gràfica comparativa de tensió vs 

deformació unitària (Fig.6.9), i les imatges de les provetes assajades a tracció (Fig.6.10) de les 

set mostres de PLA:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA 58.4 147.9 -- 2.4 2.6 

PLA05M 58.6 150.5 5.7 7.9 2.4 

PLA25M 58.3 149.3 20.9 24.7 4.0 

PLA2B 58.9 150.5 -- 0.5 0.5 

PLA5B 58.1 150.0 3.9 3.5 0.5 

PLA05M2B 58.7 151.2 -- 0.7 0.8 

PLA25M2B 58.2 149.3 -- 1.3 1.4 

Fig. 6.9.  Gràfica comparativa de tensió vs deformació unitària de les 7 mostres de PLA. 
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 De la gràfica de l’assaig a tracció (Fig.6.9) també s’extrau una tendència generalitzada a 

ruptura catastròfica a baix nivells de deformació, fractura fràgil. Tot i que la addició de la OMMT 

produeix un petit augment de la capacitat de deformació plàstica (agent modificant, 

corresponent a una molècula de tamany petit i que aporta lubricació), val a dir que amb l’addició 

del BIO, el comportament mecànic del PLA indueix una aproximació a la cedència (ja que les 

corbes del les mostres amb BIO són més amplies, menys agudes i intenten estabilitzar 

horitzontalment la deformació). Per tant el PLA05M2B i el PLA25M2B mostren una ruptura 

fràgil, però sembla ser que la corba del PLA25M2B presenti molta més fragilitat que la del 

PLA05M2B (degut al augment de la OMMT). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 A partir de la Fig.6.10 ens queda l’observació de les provetes fracturades amb l’assaig 

de tracció, per tal de determinar la influència de la Cloisite® 30B i del Biomax® Strong 120, en 

l’estructura i propietats del PLA.  Així doncs recordant el caràcter fràgil de les mostres de PLA, 

PLA05M, PLA25M i el caràcter dúctil-fràgil de les mostres PLA2B i PLA5B (analitzades 

prèviament), només falta comparar-les amb la fractura presentada per les mostres hídrides 

corresponents a PLA05M2B i PLA25M2B, i es percep que amb un augment del %OMMT+%BIO 

Zona   
plàstica 

localitzada 

 

Fig. 6.10.  Imatges comparatives de les provetes assajades a tracció. 
a)PLA,  b)PLA05M, c)PLA25M, d)PLA2B, e)PLA5B, f)PLA05M2B i g)PLA25M2B. 
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Fig 6.11.  Gràfiques comparatives de propietats mecàniques entre PLA, PLA05M, 
PLA25M, PLA2B, PLA5B, PLA05M2B i PLA25M2B. a) mòdul elàstic (E), b) tensió de 

cedència (σy), i  c) deformació a ruptura (εr). 
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es perd novament la sustentació de la transparència i a la vegada s’enfosqueix el color de les 

provetes, tanmateix el tipus de fractura observada, evidencia un comportament fràgil relacionat 

a un procés de cedència per cavitació (crazing) en la proveta de PLA25M2B (degut al alt 

contingut de OMMT). Però per altra banda la proveta PLA05M2B que conté un baix %OMMT, 

també presenta crazing però amb un emblanquiment localitzat en la zona de fractura a causa 

d’una deformació plàstica localitzada. Així doncs les provetes que aporten OMMT+BIO 

proporcionen unes propietats intermitges, essent lleugerament més dúctil la mostra PLA05M2B i 

una mica més rígida la mostra PLA25M2B. 

 En la mostra PLA05M2B té més influència la Cloisite® 30B i en el PLA25M2B es 

correspon a les propietats del Biomax® Strong 120. 

 A més per profunditzar amb l’estudi mecànic, s’aporta una comparativa de propietats 

mecàniques entre les set mostres mostres. De manera que es recullen els valors del mòdul 

elàstic, tensió de cedència, i deformació a ruptura, de totes les mostres a comparar en un 

diagrama de barres [Fig.6.11], ampliant la informació de la Fig.6.11 en el ventall de gràfiques 

recopilades en el capítol C.1 de l’annex (d’on s’extreuen els valors mitjos i desviacions 

estàndard representats en la taula 6.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

a 

b 

c 

PLA 

PLA05M 

PLA25M 

PLA2B 

PLA5B 

PLA05M2B 

PLA25M2B 



Pág. 68  Memòria 

 

Taula 6.10.  Taula dels valors comparatius de E, σy, εy, σr, i εr entre PLA, PLA05M, 
PLA25M, PLA2B, PLA5B, PLA05M2B i PLA25M2B. 

 Comprovant en les gràfiques de barres anteriors, que el màxim mòdul elàstic el presenta 

la mostra PLA25M i per altra banda el mínim mòdul elàstic es correspon al PLA5B. A més 

destacar que la OMMT produeix un  augment de E (rigidesa) i una disminució de σy 

(resistència), i el BIO proporciona un descens de E (rigidesa) i un augment de εr (ductilitat). Per 

altra banada els materials híbrids presenten un comportament intermig, no obstant la εr és on 

existeixen més variacions.  

 Es mostren els valors de E, σy, εy σr,i εr plasmats en la següent taula (Taula 6.10): 

 

 Un cop extrets els valors numèrics de les propietats mecàniques (Taula 6.10), observem 

que la mostra PLA05M2B és més dúctil que la mostra PLA05M, degut al 2%BIO de més, però 

aquesta a la vegada és més rígida que la mostra PLA2B degut al 0.5%OMMT. Tanmateix, 

aquest fet també s’observa en la mostra PLA25M2B que és més dúctil que la mostra PLA25M, 

degut al 2%BIO agregat, però aquesta  presenta més rigidesa que la mostra PLA2B degut al 

2.5%OMMT. Afirmant que les propietats mecàniques dels híbrids de PLA es presenten com a 

propietats mitjanes entre la resta de mescles de PLA.  

 Concloent, que si unim la OMMT amb el BIO, la rigidesa i la ductilitat es compensen una 

amb l’altre, tot i aconseguint unes propietats intermitges, degut a que un augment del %OMMT 

verifica un augment del MFI i una disminució de la viscositat (a causa del agent modificant que 

actua com a plastificant i aporta més fluïdesa), i un augment del %BIO indueix a un MFI i una 

viscositat similars. A més l’augment de cristal·linitat mitjançant l’augment del %OMMT es resta 

amb la disminució generada per l’augment del %BIO (encara que els valors de Xd en les 

mostres estudiades són similars), i per altra banda els valors de E, σy, i εy queden nivellats ja 

que el global de les provetes presenta una fragilitat, i totes aporten una fractura a partir de 

crazes. 

 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA 3.87±0.08 70.44±2.17 2.13·10-3±5.64·10-4 28.76±2.09 6.26·10-3±3.94·10-4 

PLA05M 4.08±0.17 68.60±1.85 2.26·10-3±1.38·10-4 30.64±3.12 6.18·10-3±4.96·10-4 

PLA25M 4.23±0.08 64.28±1.70 2.01·10-3±2.43·10-4 26.74±1.78 6.03·10-3±1.95·10-4 

PLA2B 3.73±0.15 71.26±1.57 2.83·10-3±4.06·10-4 13.93±1.36 7.34·10-3±9.70·10-5 

PLA5B 3.61±0.06 73.83±4.12 3.01·10-3±3.27·10-4 13.91±1.25 7.75·10-3±4.17·10-4 

PLA05M2B 3.94±0.02 66.19±1.97 2.12·10-3±7.08·10-4 23.04±1.02 6.36·10-3±2.11·10-4 

PLA25M2B 3.97±0.12 66.77±1.84 2.85·10-3±1.49·10-5 29.47±2.18 6.24·10-3±3.44·10-4 
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Taula 6.11.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA-m, PLA-m-C i PLA-m-RT. 

Figura 6.12.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA-m, 
PLA-m-C i PLA-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

 Afirmant que si s’afegeixen quantitats similars de Cloisite® 30B i de Biomax® Strong 

120, les propietats sempre quedaran en un intermig (compensant-se la OMMT amb el BIO), en 

canvi si els híbrids porten més quantitat d’un que de l’altre, podrem arribar a potenciar alguna 

propietat, sempre i quan el %de la segona fase sigui elevada. 

6.4. Efecte dels tractaments tèrmics en el PLA i compostos 

 Després de comprovar les modificacions lleus que aporten les segones fases a 

l’estructura del PLA, tal que amb l’augment del %OMMT es potencia la rigidesa, que amb 

l’augment del %BIO s’augmenta la ductilitat i que amb l’augment del %OMMT+BIO es 

presenten unes propietats intermitges en el ventall de mostres de PLA estudiades. Analitzarem 

les propietats tèrmiques i mecàniques que indueixen les provetes amb TT, determinant la 

influencia del percentatge de cristal·linitat del PLA desprès del TT a temperatura pròxima a la 

seva Tm i  estudiant la transició fràgil - dúctil del PLA desprès d’un TT a temperatura pròxima a 

la seva Tg. 

 S’inicia aquest apartat amb els termogrames obtinguts per DSC amb el 1r escalfament 

de cada material pels tres historials tèrmics, (Figures 6.12 a 6.18). S’utilitza el 1r escalfament 

per no esborrar l’efecte del TT en el seu historial tèrmic. Arribant a mostrar els valors de les 

transicions tèrmiques associades (Tg i Tm) i l’índex de cristal·linitat (Xd) (Taules 6.11 a 6.17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA-m 56.2 148.2 -- 5.7 6.1 

PLA-m-C 63.6 150.9 -- 33.5 36.0 

PLA-m-RT 60.5 149.4 9.1 11.6 2.5 
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Figura 6.13.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA05M-m, 
PLA05M-m-C i PLA05M-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

Taula 6.12.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA05M-m, PLA05M-m-C i PLA-05Mm-RT. 

 El tractament tèrmic de cristal·lització (C), aporta un augment de la Tg de 56.2ºC a 

63.6ºC i el pic de la Tg disminueix (a causa d’una reducció de fase amorfa deguda al augment 

de cristal·linitat). A la vegada la Tm augmenta de 148.2ºC a 150.9ºC i el %Xd també augmenta 

de 6.1% a 36.0%. És a dir, amb aquest tractament es dona la suficient energia i temps perquè el 

material desenvolupi tota la possible cristal·linitat. 

 Per altra banda el tractament tèrmic de recuit+tremp (RT), indueix a un petit augment en 

la Tg de 56.2ºC a 60.5 ºC i s’associa a una cristal·lització en fred (ja que les cadenes 

polimèriques tenen mobilitat accentuada). Tanmateix la Tm varia 1ºC (imperceptible i el %Xd 

disminueix una mica. 

 Prosseguint amb la resta de termogrames que a banda de mostrar-nos les diferencies 

entre tractaments tèrmics realitzats en el PLA, també incorporen les diferencies aportades pel 

ventall de compostos de PLA, és a dir s’observa la modificació generada pel vincle entre 

segones fases i tractaments tèrmics, tal com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA05M-m 56.8 147.8 22.6 23.3 0.8 

PLA05M-m-C 62.7 148.2 -- 33.0 35.5 

PLA05M-m-RT 55.3 149.0 19.9 23.6 4.0 

PLA05M-m 
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Figura 6.15.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA2B-m, 
PLA2B-m-C i PLA2B-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

Figura 6.14.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA25M-m, 
PLA25M-m-C i PLA25M-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

Taula 6.13.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA25M-m, PLA25M-m-C i PLA-25Mm-RT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA25M-m 56.1 147.5 22.7 26.7 4.3 

PLA25M-m-C 54.7 147.7 -- 24.8 26.7 

PLA25M-m-RT 62.6 147.2 24.0 26.3 2.5 
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Taula 6.14.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA2B-m, PLA2B-m-C i PLA-2Bm-RT. 

Taula 6.15.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA5B-m, PLA5B-m-C i PLA-25m-RT. 

Figura 6.16.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA5B-m, 
PLA5B-m-C i PLA5B-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA2B-m 56.9 147.9 23.5 22.0 1.7 

PLA2B-m-C 52.1 149.2 -- 34.0 36.6 

PLA2B-m-RT 55.3 148.5 20.2 20.0 0.3 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA5B-m 56.3 147.5 25.0 24.0 1.1 

PLA5B-m-C 58.0 148.2 -- 33.5 36.0 

PLA5B-m-RT 59.2 149.5 20.5 21.0 0.5 
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Taula 6.16.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA05M2B-m, PLA05M2B-m-C i PLA05M2B-m-RT. 

Figura 6.17.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA05M2B-m, 
PLA05M2B-m-C i PLA05M2B-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

Figura 6.18.  Gràfica del termograma comparatiu entre mostres, tal com PLA25M2B-m, 
PLA25M2B-m-C i PLA25M2B-m-RT. 1r escalfament. De 20ºC a 180ºC a 10ºC/min. 

 

     

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA05M2B-m 55.5 148.2 21.6 22.5 0.2 

PLA05M2B-m-C 59.5 148.5 -- 30.7 33.0 

PLA05M2B-m-RT 58.7 148.4 19.3 22.7 3.7 
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Taula 6.17.  Taula numèrica dels valors de les transicions tèrmiques i índex de 
cristal·linitat, de les mostres PLA25M2B-m, PLA25M2B-m-C i PLA25M2B-m-RT. 

 

 

 

 

  

 Desprès d’observar les anteriors figures i taules, de mode general es pot afirmar que el 

TT de cristal·lització (C) aporta un augment del percentatge de cristal·linitat és a dir un augment 

del Xd. A la vegada totes les mostres amb el TT de cristal·litazació (C) no aporten cristal·lització 

en fred, en canvi les mostres amb TT de recuit+tremp (RT) o bé les mostres sense TT indiquen 

una cristal·lització en fred, l’absència de cristal·lització en fred es pot atribuir a provetes que ja 

han desenvolupat el màxim grau de cristal·linitat. 

 Així doncs, s’observa que desprès del recuit a 120ºC durant 120min (C) els materials 

augmenten el seu percentatge de cristal·linitat i aquest segueix sent similar entre ells (entre 26% 

- 36%), arribant a afirmar que el PLA amb el TT de cristal·lització (C), experimenta un màxim 

grau de cristal·linitat, i les segones fases (Cloisite® 30B i/o de Biomax® Strong) incorporades al 

PLA no es vinculen en aquest procés de cristal·lització.  

 Els resultats indiquen que les granses de PLA i mescles de PLA inicials tenen una baixa 

cristal·linitat, i amb el processat a compressió no s’observen canvis gaire importants. En canvi 

amb el TT a 120ºC durant 120min (C) s’aconsegueixen alts nivells de cristal·linitat. 

 Val a dir que la Tg es relaciona amb la relaxació de la part amorfa del material polimèric, 

així doncs si amb el TT de cristal·lització (C) s’introdueix l’augment de poblacions cristal·lines 

(augment de Xd), aquest també disminueix la part amorfa del PLA. Així doncs amb la reducció 

de la part amorfa i l’augment de la part cristal·lina, el pic de la Tg es fa més petit en el global de 

les gràfiques anteriors. 

 D’aquí a que el tractament tèrmic de recuit+tremp (RT), fa augmentar la Tg en el PLA-m 

(Taula 6.11), PLA-25M-m (Taula 6.13), PLA5B-m (Taula 6.15), PLA05M2B (Taula 6.16) i en el 

PLA25M2B-m (Taula 6.17), però a la vegada la fa disminuir en la resta de mostres (és a dir, no 

aporta una tendència evident). Conseqüentment aquest TT a 60ºC durant uns 10min i seguit 

d’un tremp, disminueix l’índex de cristal·linitat (Xd) en la majoria de materials però de mode lleu. 

Comprovant que les propietats tèrmiques induïdes pel RT, són molt similars a les propietats que 

 Tg [ºC] Tm  [ºC] ∆HCC  [J/g] ∆Hm  [J/g] Xd  [%] 

PLA25M2B-m 59.8 148.0 23.9 22.8 1.1 

PLA25M2B-m-C 62.1 148.5 -- 31.5 33.9 

PLA25M2B-m-RT 60.5 149.2 22.2 20.0 2.3 



Preparació i caracterització de compostos de PLA (àcid polilàctic)  Pàg. 75 

 

Fig. 6.19.  Gràfiques obtingudes per DMTA, per tal d’observar les relaxacions γ i β 
(associats a moviments locals sota de Tg). Contrastant les mostres de PLA 

corresponents a a) PLA-m i b) PLA-m-RT. 

s’observen a les mostres sense tractar tèrmicament, però possiblement amb el TT de RT es 

potencia més cristal·linitat si la mostra conté OMMT, i menys cristal·linitat quan la mostra conté 

BIO (sempre de mode lleu). 

 Un cop estudiat el comportament tèrmic, es mostra l’ampliació de termogrames DMTA 

on s’observen les relaxacions secundaries γ i β manifestant els moviments moleculars a baixa 

temperatura (Fig.6.19). Relacionant propietats tèrmiques amb mecàniques. 
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 D’aquí a que en les gràfiques anteriors (Fig. 6.19.) s’observin unes corbes més suaus 

quan el PLA està tractat tèrmicament (RT), ja que amb aquest tractament s’aporta una 

tendència a un efecte contrari al fenomen de l’envelliment. És a dir s’observen relaxacions més 

locals a menor temperatura, encara que els pics de les corbes es mantenen a la mateixa posició 

en les dues gràfiques. 

 Així, en la gràfica PLA-m (Fig. 6.33a) es mostren corbes molt accentuades (amb pics de 

E’’ i tanδ estrets), pel contrari en la gràfica PLA-m-RT (Fig. 6.33b) es presenten corbes molt més 

suaus (amb pics de E’’ i tanδ amples) . A la vegada la corba de E’ pel PLA-m presenta un 

escaló ben definit (iniciant-se a temperatures pròximes als 60ºC), en canvi la mateixa corba pel 

PLA-m-RT aporta un arrodoniment d’aquesta tendència (començant a temperatures inferiors, al 

voltant d’uns 45-50ºC). 

 Aquest efecte s’esdevé important en la zona de la Tg, és a dir en el rang de 

temperatures entre 40ºC-80ºC, i d’aquí a l’associació amb la relaxació de tensions de les 

molècules, tan relaxació primària α en Tg, com relaxacions secundàries γ i β per sota Tg. 

 A més el principi d’estímul-resposta que aporta el DMTA, introdueix una força oscil·lant 

(ω) subjecte a la mostra, per tal de mesurar el desplaçament resultant d’aquesta, i poder 

analitzar la seva rigidesa. Així doncs com més dúctil és el polímer, més capacitat de moviment 

té per ell mateix amb la influència de la ω i amb la qual cosa la resposta al estímul serà 

progressiva. Corbes suaus. Per altra banda, si la mostra és rígida, la capacitat de moviment 

mitjançant ω serà limitada i conseqüentment el material s’oposarà als estímuls generats, 

provocant una resposta més brusca. Corbes aguditzades. 

 Així doncs a partir d’aquestes corbes suaus provocades en la mostra de PLA tractada 

amb el TT de RT a 60º, afirmem que aquest TT  aporta una major relaxació i més moviment de 

les cadenes polimèriques. 

 Finalitzant aquest capítol, amb el recull dels paràmetres mecànics (E, σy, εy, σr, i εr) per a 

cada tipus de mostra i cada TT efectuat, aportant la gràfica tracció vs deformació, i mostrant 

l’estat de la proveta desprès de la fractura a tracció.  
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  E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA-m 3.87±0.08 70.44±2.17 2.13·10-3±5.64·10-4 28.76±2.09 6.26·10-3±3.94·10-4 

PLA-m-C 3.95±0.17 67.53±1.27 3.08·10-3±3.09·10-5 7.91±0.24 5.02·10-3±4.82·10-5 

PLA-m-RT 2.71±0.05 70.64±3.96 3.37·10-3±1.85·10-4 3.35±1.01 1.92·10-2±2.18·10-3 

Taula 6.18.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA-m, PLA-m-C i PLA-m-RT.

1  PLA-m 

2  PLA-m-C 

3  PLA-m-RT

Fig 6.20.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA-m, PLA-m-C i PLA-m-RT.

a b c 

d 

Fig 6.21.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA-m, b) PLA-m-C, c) PLA-m-RT i d) detall de (c). 

1 2 3 
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   E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA05M-m 4.08±0.17 68.60±1.85 2.26·10-3±1.38·10-4 30.64±3.12 6.18·10-3±4.96·10-4 

PLA05M-m-C 4.66±0.23 55.63±0.99 1.93·10-3±4.74·10-4 10.19±1.14 4.88·10-3±3.91·10-4 

PLA05M-m-RT 3.17±0.11 70.39±2.44 2.27·10-3±3.21·10-4 8.43±0.79 1.68·10-2±2.13·10-4 

Fig 6.22.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA05M-m, PLA05M-m-C i 
PLA05M-m-RT. 

1  PLA05M-m 

2  PLA05M-m-C 

3  PLA05M-m-RT 

a b c d 

Fig 6.23.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA05M-m, b) PLA05M-m-C, c) PLA05M-m-RT i d) detall de (c). 

Taula 6.19.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA05M-m, PLA05M-m-C i PLA05M-m-RT.

1 2 3 
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 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA25M-m 4.23±0.08 64.28±1.70 2.01·10-3±2.43·10-4 26.74±1.78 6.03·10-3±1.95·10-4 

PLA25M-m-C 4.97±0.17 45.78±2.64 1.74·10-3±3.29·10-4 17.39±1.92 3.24·10-3±3.22·10-4 

PLA25M-m-RT 3.34±0.02 68.38±1.04 3.98·10-3±1.75·10-5 13.61±0.43 1.59·10-2±1.45·10-4 

1  PLA25M-m 

2  PLA25M-m-C 

3  PLA25M-m-RT 

Fig 6.24.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA25M-m, PLA25M-m-C i 
PLA25M-m-RT. 

b c a 
d 

Fig 6.25.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA25M-m, b) PLA25M-m-C, c) PLA25M-m-RT i d) detall de (c). 

Taula 6.20.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA25M-m, PLA25M-m-C i PLA25M-m-RT.

1 2 3 
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 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA2B-m 3.73±0.15 71.26±1.57 2.38·10-3±4.06·10-4 13.93±1.36 7.34·10-3±9.7·10-5 

PLA2B-m-C 3.41±0.29 69.40±1.17 2.16·10-3±7.04·10-5 7.87±0.11 5.73·10-5±5.99·10-4 

PLA2B-m-RT 2.25±0.07 74.21±2.76 2.13·10-3±3.85·10-4 2.29±0.34 3.15·10-1±4.53·10-3 

1  PLA2B-m 

2  PLA2B-m-C 

3  PLA2B-m-RT 

Fig 6.26.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA2B-m, 
PLA2B-m-C i PLA2B-m-RT. 

c 

d 

Fig 6.27.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA2B-m, b) PLA2B-m-C, c) PLA2B-m-RT i d) detall de (c). 

Taula 6.21.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA2B-m, PLA2B-m-C i PLA2B-m-RT. 

2 1 

3 

a b 
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 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA5B-m 3.61±0.06 73.83±4.12 3.01·10-3±3.27·10-4 13.91±1.25 7.75·10-3±4.17·10-4 

PLA5B-m-C 3.84±0.11 70.35±2.33 2.27·10-3±1.36·10-4 3.23±0.27 5.82·10-3±5.27·10-5 

PLA5B-m-RT 2.01±0.13 79.14±0.63 3.01·10-3±1.95·10-4 1.74±0.03 2.77·10-1±5.10·10-2 

1  PLA5B-m 

2  PLA5B-m-C 

3  PLA5B-m-RT 

Fig 6.28.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA5B-m, 
PLA5B-m-C i PLA5B-m-RT. 

c 

d 

Fig 6.29.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA5B-m, b) PLA5B-m-C, c) PLA5B-m-RT i d) detall de (c). 

Taula 6.22.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA5B-m, PLA5B-m-C i PLA5B-m-RT.

3 

2 1 

a b 
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 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA05M2B-m 3.94±0.02 66.19±1.97 2.12·10-3±7.08·10-4 23.04±1.02 6.36·10-3±2.11·10-4 

PLA05M2B-m-C 4.05±0.05 62.73±2.75 2.09·10-3±4.83·10-4 15.00±1.25 6.08·10-3±1.22·10-4 

PLA05M2B-m-RT 2.90±0.09 77.59±2.39 4.13·10-3±4.91·10-5 7.14±0.44 2.08·10-2±2.56·10-3 

1  PLA05M2B-m 

2  PLA05M2B-m-C 

3  PLA05M2B-m-RT 

Fig 6.30.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA05M2B-m, 
PLA05M2B-m-C i PLA05M2B-m-RT. 

a b c d 

Fig 6.31.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA05M2B-m, b) PLA05M2B-m-C, c) PLA05M2B-m-RT i d) detall de 

( )
Taula 6.23.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA05M2B-m, PLA05M2B-m-C i PLA05M2B-m-RT. 

2 1 3 
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 E [GPa] σy [MPa] εy [%] σr [MPa] εr [%] 

PLA25M2B-m 3.97±0.12 66.77±1.84 2.85·10-3±1.49·10-5 29.47±2.18 6.24·10-3±3.44·10-4 

PLA25M2B-m-C 4.25±0.08 47.61±2.14 8.68·10-4±1.68·10-5 5.18±0.77 3.99·10-3±3.76·10-4 

PLA25M2B-m-RT 3.18±0.04 64.38±0.92 2.79·10-3±4.23·10-5 6.67±1.02 5.64·10-3±4.25·10-4 

1  PLA25M2B-m 

2  PLA25M2B-m-C 

3  PLA25M2B-m-RT 

Fig 6.32.  Gràfiques comparatives tensió vs deformació unitària entre PLA25M2B-m, 
PLA25M2B-m-C i PLA25M2B-m-RT. 

a b c d 

Fig 6.33.  Imatge de la fractura de diverses provetes de PLA.  
a) PLA25M2B-m, b) PLA25M2B-m-C, c) PLA25M2B-m-RT i d) detall de 

( )
Taula 6.24.  Taula dels valors comparatius de E, σy, i εy entre PLA25M2B-m, PLA25M2B-m-C i PLA25M2B-m-RT. 

1 2 3 
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 A partir de les figures mostrades s’evidencia una ductilitat accentuada amb el TT de RT 

a 60ºC, al observar les gràfiques de tensió vs deformació unitària i les imatges de les provetes 

fracturades. És a dir, el TT de recuit+tremp (que fins al moment no havia manifestat cap canvi 

significatiu en quan a propietats tèrmiques), aporta un augment de εr generalitzat. Així doncs 

com més gran és la deformació a ruptura, la proveta experimenta una major deformació 

plàstica, presentant una ruptura dúctil (no observada fins ara, en el PLA). 

 D’aquesta forma, analitzant els detalls de les imatges a fractura de les diverses provetes 

de PLA (els espècimens mostrats anteriorment son els que han efectuat major deformació 

plàstica), es plasma aquesta transformació fràgil-dúctil, ja que com s’havia esmentat les 

provetes sense tractament s’associaven a una fractura fràgil amb crazes (PLA-m, PLA05M-m, 

PLA25M-m i PLA25M2B-m) o bé a una petita zona plàstica en la zona de fractura (PLA2B-m, 

PLA5B-m i PLA05M2B-m, és a dir quan s’incorpora Biomax), però amb el TT a 60ºC durant 

10min i seguit d’un tremp, es recull que : 

 PLA-m-RT (Fig.6.20,c), aporta fractura per estricció. PLA05M-m-RT (Fig.6.22,c), mostra 

una fractura post cedència. PLA25M-m-RT (Fig.6.24,c), ressalta una lleu fractura post cedència. 

PLA2B-m-RT (Fig.6.26,c) i PLA5B-m-RT (Fig.6.28,c) introdueixen una gran fractura per estricció 

i fins i tot aporten un enduriment per deformació. PLA05M2B-m-RT (Fig.6.30,c), mostra una 

fractura post cedència. I PLA25M2B-m-RT (Fig.6.32,c), aporta una molt lleu fractura post 

cedència. Conseqüentment  totes elles presenten un caràcter dúctil (més o menys accentuat), 

observant el major grau de ductilitat en les mostres de PLA2B-m-RT i PLA5B-m-RT, ja que 

aquestes dues a banda d’estar tractades amb el TT de RT, també tenen Biomax.  

 Els factors que determinen la gran ductilitat, o bé que introdueixen aquesta transició 

fràgil-dúctil, es relacionen directament a l’estat d’agregació modificat en la transició vítria (en la 

relaxació molecular), tot i introduint que la fase cristal·lina en semicristal·lins apareix com una 

continuació ordenada de la fase amorfa (fases en contacte), d’aquí a que amb el recuit a 60º 

succeeixi un canvi de mobilitat molecular, que a la vegada influeixi a una baixa interacció entre 

molècules i aporti flexibilitat a la cadena polimèrica.  

 Associant-ho tot amb els moviments segmentals de llarg abast i moviments 

translacionals situats just per sobre de Tg i a la vegada ocasionant-se la relaxació primària o 

relaxació α. Així doncs, si estridentment s’aplica el tremp a 0º l’estructura es congela 

desordenadament (ja que aquesta no té temps d’ordenar-se), i les propietats d’aquest sòlid vitri 

tindran molta influència de la part amorfa, oferint relaxacions secundaries γ i β a baixes 

temperatures, i presentant moviments localitzats a escala local. De manera que si la fase 



Preparació i caracterització de compostos de PLA (àcid polilàctic)  Pàg. 85 

 

amorfa es troba desordenada (degut a que per sota de Tg, aquesta fase presenta vibracions i 

moviments d’àtoms al llarg de la seva posició d’equilibri), conseqüentment la fase cristal·lina 

tindrà fluència i també agafarà mobilitat. D’aquí a que suposadament aquesta mobilitat aporti 

aquest canvi brutal macroscòpic en el comportament del PLA de fràgil a dúctil. 

 Tanmateix es comprova que amb el TT de RT, ↓E, ↑σy, ↑εy, ↓σr i ↑εr, i es destaca una 

gran deformació a ruptura, és a dir ductilitat. 

 Per altra banda es mostra una aparent rigidesa amb el TT de C a 120ºC, tot i observant 

les gràfiques tenisó vs deformació unitària i les imatges de les provetes fracturades. Es mostra 

una gran ruptura fràgil, més fràgil que el PLA i compostos de PLA sense tractar, ja que les 

provetes sense tractament s’associaven a una fractura fràgil amb crazes (PLA-m, PLA05M-m, 

PLA25M-m, PLA25M2B-m) o bé a una petita zona plàstica en la zona de fractura (PLA2B-m, 

PLA5B-m i PLA05M2B-m, és a dir quan s’incorpora Biomax), però amb el TT a 120ºC durant 

120min s’observa una ruptura molt fràgil amb un gran descens de σy i εy (PLA-m-C, PLA05M-m-

C, PLA25M-m-C, PLA2B-m-C, PLA5B-m-C, PLA05M2B-m-C i PLA25M2B-m-C). 

 Conseqüentment el factor directe que fa augmentar la cristal·linitat en el PLA, és 

l’activació energètica que aporta el recuit a 120ºC, i en les propietats mecàniques aquest 

s’evidencia amb, ↑E, ↓σy, ↓εy, ↓σr i ↓εr, i es destaca una gran descens de σy i εy. 

 Anàlogament un augment de rigidesa s’associava a un augment del %OMMT i un 

augment de ductilitat es corresponia a un augment del %BIO, amb la qual cosa és bo pensar 

que la màxima rigidesa l’aconseguirem amb la mescla de màxim %OMMT amb un TT de C, i la 

màxima ductilitat s’associarà amb la mescla de màxim %BIO amb un TT de RT. 

 Així doncs la mostra PLA5B-m-RT serà la més dúctil tal i com ens presenta en la 

Fig.6.29(c), observant gran deformació i fins i tot enduriment per deformació a la part final abans 

de la fractura. Ampliant la informació de la Fig. 6.29 (c) en el ventall de gràfiques recopilades en 

el capítol C.1 de l’annex (on s’observa aquest enduriment per deformació). 

  I la mostra PLA25M-m-C serà la més rígida, observant el seu comportament de tensió 

vs deformació unitària en la Fig.6.23 (2). Gràfica que plasma una ruptura fràgil, mostrant una 

associació amb una gran cristal·linitat i per tant rigidesa. 

 Extraient que si amb el TT de C a 120ºC apareix més cristal·linitat, l’estructura estarà 

influenciada per la part cristal·lina aportant rigidesa al sistema. I per l’altre costat, si el TT de RT 

a 60ºC indueix a un moviment de les cadenes polimèriques, es potencia un estat de relaxació 
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Taula 6.25. Taula recull dels valors de de tensió de ruptura (σr) i deformació a ruptura (εr) pel ventall de 
provetes tractades amb el TT de recuit a 60ºC + tremp, amb la finalitat d’observar deformacions més grans.

que induirà fluència i ductilitat en general.  

6.4.1. Efecte del TT de recuit + tremp segons forma d’obtenció proveta 

 Per últim i a mode d’ampliació de l’estudi del TT de RT a 60º, s’afegeixen els assaigs a 

tracció de provetes injectades i tractades amb aquest tractament tèrmic. Per tal d’augmentar la 

qualitat de les provetes i trobar menys variabilitat en els paràmetres mecànics estudiats.  

 Ja que les provetes injectades són seriades i aporten el terme de “perfecció” en les 

seves dimensions, que fins al moment no s’havia aconseguit amb les provetes mecanitzades de 

forma artesana.  

 Així doncs i a mode de comparació entre mecanitzades i injectades, s’aporta una taula 

(Taula 6.25) on es recullen els valors de tensió de ruptura (σr) i deformació a ruptura (εr) pel 

ventall de provetes tractades amb aquest TT. Amb la qual es podrà comparar la ductilitat, i 

observar, en general, deformacions més elevades en les provetes injectades.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Així doncs, un cop observada la taula anterior (Taula 6.25), es manifesta que les 

deformacions a ruptura de les provetes injectades tenen valors més grans que els de les 

provetes mecanitzades. Amb la qual cosa assegurem que amb la disminució d’errors en la 

 σr [MPa] εr [%] 

PLA- m- rt 3.35±1.01 1.92·10-2±2.18·10-3 

PLA- i - rt 5.08±0.74 2.23·10-2±3.28·10-3 

PLA05M- m- rt 8.43±0.79 1.68·10-2±2.13·10-4 

PLA05M- i - rt 10.36±0.61 1.98·10-2±1.47·10-4 

PLA25M- m- rt 13.61±0.43 1.59·10-2±1.45·10-4 

PLA25M- i - rt 15.44±1.23 1.76·10-2±2.73·10-3 

PLA2B- m- rt 2.29±0.34 3.15·10-1±4.53·10-3 

PLA2B- i - rt 3.07±0.17 4.23·10-1±1.23·10-3 

PLA5B- m- rt 1.74±0.03 2.77·10-1±5.10·10-2 

PLA5B- i - rt 3.22±1.07 6.74·10-1±2.08·10-2 

PLA05M2B- m- rt 7.14±0.44 2.08·10-2±2.56·10-3 

PLA05M2B- i - rt 9.78±0.11 3.82·10-2±3.57·10-3 

PLA25M2B- m- rt 6.67±1.02 5.64·10-3±4.25·10-4 

PLA25M2B- i - rt 12.87±0.74 7.75·10-2±2.73·10-3 
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Fig 6.35. Imatges del ventall de provetes injectades i tractades amb recuit+tremp a 60ºC, presentant una 
fractura per Estricció. a) PLA-i-RT , b) PLA05M-i-RT, c)PLA25M-i-RT d)PLA2B-i-RT, e)PLA5B-i-RT, 

f)PLA05M2B-i-RT, i g)PLA25M2B-i-RT. 

proveta (entalles, vacuoles internes, i/o impureses geomètriques), podem reportar deformacions 

més grans, ja que casi totes les provetes injectades i tractades amb recuit a 60ºC + tremp, 

presenten una fractura per Estricció. Fent un recull d’aquestes en les següents imatges 

(Fig.6.35). 
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 Així doncs l’estricció observada en totes les provetes, evidencia la cedència per cisalla 

aconseguida amb el TT de RT. Val a dir que el micromecanisme que condueix a un canvi 

permanent en les dimensions o forma d’aquestes provetes, implica moviments translacionals de 

cadenes polimèriques, arribant a àmplies deformacions degut a que els embolics moleculars 

actuen com a punts resistents. A la vegada pot presentar-se de forma difusa o localitzada, 

depenen de la magnitud de la zona influenciada pel procés. 

En el cas de polímers semicristal·lins (com el PLA), el seu caràcter bifàsic fa que la 

cedència per cisalla sigui considerada com un procés localitzat en les regions cristal·lines. 

L’existència de la fase amorfa, permet que els cristalls sofreixin petites distorsions (rotació, 

cisalla i lliscament intralamel·lar) de caràcter reversible. A mesura que s’incrementa la 

deformació, s’accentuen els processos localitzats de deformació en els cristalls que condueix a 

que els agregats lamel·lars es destrueixin i les cadenes es reorientin irreversiblement. Finalment 

les zones amorfes i cristal·lines s’orienten en la direcció de l’estirament (estructura fibril·lar) [19]. 

 

  

 

  

 La cedència localitzada també es pot manifestar com a conseqüència d’homogeneïtats i 

inestabilitats d’origen geomètric (defectes superficials o interns) presents en el procés de 

deformació, promovent la concentració de la deformació plàstica. Fet que ocasiona una 

reducció de la secció efectiva arribant a la cedència i deformant-se plàsticament amb més 

rapidesa que la resta del material, formant un coll (estricció). La manifestació d’aquesta estricció 

involucra un fenomen d’estovament per deformació propi del material que contribueix a que la 

zona pugui continuar deformant-se de forma estable a menors tensions que la resta de material. 

Fig. 6.35.  Esquema del procés de transformació en polímers semicristal·lins. a) estat no deformat, 
b) extensió de les molècules d’unió i moviment de les cadenes en l’interior de les lamel·les, c) 

fragmentació de les lamel·les, d) alineació segons la direcció de la tensió [26]. 

a b c d 
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CONCLUSIONS 

 A mode de resum i per tal de comprovar les variacions que aporten la OMMT, el BIO i 

els TT en el PLA, es presenta la següent gràfica comparativa amb l’evolució del mòdul elàstic 

(E) (Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 S’observa que quan augmenta el % de OMMT també augmenta E i quan augmenta el % 

de BIO conseqüentment disminueix E, amb el TT de cristal·lització (C) es proporciona un 

augment de E i amb el TT de recuit+tremp (RT) succeeix una disminució de E, i a més sent els 

canvis aportats pel TT de C més bruscs que l’augment del % de OMMT (mostrant gran rigidesa) 

i sent el TT de RT més eficaç que l’increment del % de BIO (implicant gran ductilitat), a la 

vegada trobant que la mostra PLA25M-m-C és la més rígida, i la mostra PLA5B-m-RT és la més 

dúctil. 

 Concloent que la OMMT origina un petit augment de la rigidesa en el PLA mentre que el 

BIO proporciona una mica de ductilitat, tanmateix el material híbrid presenta unes 

característiques intermitges. Per altra banda el tractament tèrmic de cristal·lització (C) es 

tradueix a un increment significatiu de la cristal·linitat del PLA (com a conseqüència augmenta la 

rigidesa), i el tractament tèrmic de recuit+tremp (RT) ocasiona en el PLA una transició fràgil-

dúctil (aportant una gran ductilitat). 

 El tipus i percentatge de segones fases estudiades produeixen canvis molt lleus en el 

comportament tèrmic i mecànic del PLA, i els tractaments tèrmics sobre les 7 mostres, canvien 

bruscament les seves propietats tèrmiques i mecàniques. 
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Fig. 1. Gràfica comparativa del mòdul elàstic (E) en el global de mostres de PLA estudiades. 
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RECOMENACIONS  

Tal i com s’ha esmentat al inici d’aquest projecte, per completar el nostre estudi seria bo 

comprovar els resultats obtinguts, mitjançant la preparació i caracterització de provetes 

d’injecció de tot el conjunt de mescles preparades; amb la finalitat d’obtenir resultats 

reproduïbles, a causa d’una excel·lent similitud en quan a dimensions entre provetes.  

 Tanmateix, també es podria potenciar la característica de ductilitat trobada en el material 

desprès de superar un tractament de recuit i tremp (al voltant de la temperatura Tg), avaluant les 

propietats de fractura mitjançant tècniques de mecànica de la fractura de post cedència (EWF). 

 A la vegada ampliar l’estudi de les mescles amb la variació dels percentatges de les 

segones fases en la matriu de PLA i/o realitzar el mateix estudi amb una montmorillonita 

modificada amb un altre agent orgànic o un altre tipus de modificador d’impacte, per tal  

d’observar possibles canvis en l’estructura nanocomposta. 
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