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Resum 

 

L’acumulació de plàstics causada per la societat al llarg de les últimes dècades i els problemes 

mediambientals que poden comportar, inicià un corrent de recerca en el camps dels plàstics 

biodegradables a principis del 1990, en busca de trobar un substitutiu per als plàstics 

convencionals. 

L’àcid polilàctic (PLA) és un polièster termoplàstic biodegradable amb aplicacions molt 

prometedores en àmbits com l’embalatge, la medicina, l’alimentació entre altres. Les seves 

propietats són millorables i molta recerca actual pretén aconseguir característiques més 

bones. Amb la idea de solucionar els inconvenients del PLA, a la UPC s’ha estudiat una nova 

metodologia per a facilitar la capacitat de manipulació del polímer. L’ús d’additius com 

extensors de cadena o nanopartícules mitjançant una extrusió reactiva, que a la vegada poden 

millorar les propietats del polímer resultant.   

L’objectiu general d’aquest projecte és determinar la degradació experimentada pels diferents 

graus de PLA elaborats a la UPC sota condicions de compostatge simulades. La principal eina 

de seguiment del procés serà la cromatografia de permeabilitat en gel. 

Bàsicament es realitzen simulacions de compostatge industrial (o en condicions forçades) i 

naturals, en millor o pitjors condicions per a finalment obtenir les corbes de distribució a 

diferents intervals de temps per a contrastar la degradació experimentada per als diferents 

plàstics. Si bé és cert que sota condicions de compostatge es produirà biodegradació, aquesta 

anirà combinada principalment amb degradació hidrolítica. Apart d’obtenir corbes de pes 

molecular i les seves respectives mitjanes, també es realitza un control del pes romanent i un 

estudi visual. 

En les proves de compostatge naturals als 22 dies, s’observa com els pesos moleculars 

inicials 171,8 kg·mol-1 (sense additius), 174 kg·mol-1 (amb extensor de cadena i 

nanopartícules) i 329,5 kg·mol-1 (amb extensor de cadena), disminueixen fins a                             

101,5 kg·mol-1, 81,27 kg·mol-1 i 175,2 kg·mol-1  respectivament. En tals casos però, el grau de 

desintegració no superà el 1%. Per altra banda, en les proves de compostatge industrial, 

s’obtenen per als mateixos graus de PLA i en 20 dies, valors de pes molecular propers als 15 

kg·mol-1 i índexs de desintegració que van des del 41,1%, per al PLA amb extensor de cadena 

i nanopartícules, fins al 77,83% per al PLA amb extensor de cadena, quedant el PLA sense 

additius entremig amb un 60,4%. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte  

El present projecte deriva d’un projecte a major escala iniciat pel grup d’investigació ENGIBIO 

del departament d’Enginyeria Química de la UPC, especialitzat en la recerca de bio-polímers 

i l’estudi de la seva degradació. Aquest grup ha creat i estudiat varis graus de PLA a partir 

d’extrusió reactiva (REX, Reactive Extrusion) mitjançant diferents extensors de cadena i 

nanopartícules. Conseqüentment, aquest projecte final de carrera ve a complementar el 

primer i ha estat possible gràcies al finançament dels fons públics, referències MAT2010-

19721-C02-02 i MAT2013-40730-P. 

1.2. Motivació 

El gran èxit dels plàstics sintetitzats a partir de derivats de la industria petroquímica des de la 

segona guerra mundial fins al present són la mostra de la seva versatilitat, preu i durabilitat. 

No obstant, la indestructibilitat d’aquest plàstics tan desitjables durant dècades reporta 

conseqüències. Aquests plàstics suposaren un 11% dels residus sòlids urbans al any 2001 

als EUA, quan al 1960 suposaven un simple 1% i en l’actualitat el consum de polímers segueix 

a l’alça a nivell global. Alguns dels problemes directament associats són el possible efecte per 

acumulació en el medi ambient i l’efecte antiestètic. Indirectament els processos per a la seva 

síntesi així com els mitjans necessaris per l’obtenció dels diferents productes petroquímics 

involucrats en la seva fabricació poden contribuir en l’efecte hivernacle. Les solucions 

adoptades en la gestió de tals residus com els abocadors, la incineració o el reciclatge no són 

sempre òptimes i són motiu de controvèrsia.  

És ben sabut que la presència de microorganismes com bactèries, fongs o algues poden 

provocar lleus canvis en certs polímers. Normalment tals efectes són no desitjats ja que poden 

provocar un envelliment prematur del material perdent la seva funcionalitat. Una de les 

possibles solucions “a priori” utòpiques es troba en un terme mig, un plàstic que presenti una 

resistència suficient al llarg de la seva vida útil, però que sigui fàcilment degradable en 

finalitzar-la presentant el mínim impacte. La recerca actual, en busca de solucions rendibles 

és focalitza, en part, en els coneguts com a plàstics biodegradables i en la millora de les seves 

propietats. La dificultat però, radica en mantenir a la vegada la capacitat de biodegradació o 

si més no, que ho pugui fer en condicions específiques fàcilment recreables.   
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu general del projecte és estudiar la biodegradació de diferents mostres d’àcid 

polilàctic (PLA) modificats o no químicament, al llarg d’un procés de compostatge.  

Els objectius particulars són: 

1. Documentar les diferents variacions de PLA emprades per a l’experimentació. 

2. Documentar els diferents mètodes utilitzats en la normativa actual per a l’avaluació 

de la biodegradació en compostatge . 

3. Diferenciar i caracteritzar les diferents variants de PLA a estudi mitjançant 

cromatografia de permeabilitat en gel. 

4. Simular les condicions d’un procés de compostatge no industrial. 

5. Simular les condicions d’un procés de compostatge industrial. 

6. Estudiar el procés de biodegradació al llarg del temps mitjançant cromatografia de 

permeabilitat en gel. 

7. Estudiar visualment els canvis experimentats per les diferents mostres al llarg del 

procés de compostatge. 

8. Estudiar la desintegració de les mostres al llarg del procés de compostatge. 

2.2. Abast del projecte 

En el mateix projecte s’observaran i es documentaran els canvis experimentats per la 

degradació de varis graus de PLA, en un medi de compostatge, simulat per compostadors de 

reduïdes dimensions. Amb tot, no es provarà la biodegradabilitat o compostabilitat en sí dels 

materials, ja que es requeriria d’un equipament específic per a la captació de gasos del 

compostador, així com sistemes de compostatge confinats, tal i com marquen els estàndards 

per a tal finalitat. 
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3. Marc teòric 

3.1. Els plàstics biodegradables 

Els materials polimèrics són emprats per a la fabricació d’un ampli ventall d’objectes d’ús en 

la vida quotidiana. Són caracteritzats per les seves propietats i la facilitat de modificar-les per 

a la seva funcionalitat requerida. Són relativament fàcils de treballar i en certs casos mantenen 

les propietats durant anys. És ben sabut però, que llargs temps d’exposició a l’ambient sovint 

acaben provocant canvis en el material alterant les seves característiques, com podrien ser 

variacions en la rugositat de la superfície, pèrdua de propietats mecàniques, fragilitat o pèrdua 

de color.  

Des dels inicis dels anys 90 i amb la intenció de pal·liar l’impacte generat per tals residus s’han 

desenvolupat plàstics que combinen un bon rendiment, en certs casos comparables als 

polímers convencionals i amb una controlada susceptibilitat a la degradació microbiana. A 

aquesta classe de materials se’ls ha anomenant plàstics biodegradables. L’interès i les 

necessitats havien descartat tals plàstics en el passat, amb tot, el desenvolupament al llarg 

de les últimes dècades ha demostrat les oportunitats que presenten en l’actualitat podent 

presentar un gran rang d’aplicacions sobretot en l’àmbit de l’embalatge i en termes generals 

als plàstics d’un sol ús. A la taula 3-1 es troben resumides algunes de les propietats d’alguns 

plàstics biodegradables comercialitzats en l’actualitat enfront d’un polietilè lineal de baixa 

densitat.  

Polímer 
Temperatura de 

fusió [oC] 
Tensió de 

ruptura [MPa] 
Deformació de 

ruptura [%] 
Mòdul de 

Young [GPa] 

PHB (Biopol) 177 40 6 4 
PHB-V (Biopol) 135 25 25 1 
PCL (Tone 787) 60 4 800-1000 0,4 
PLA (2002D)*1 153*2 53 6 3,5 

PBS (Bionolle 1000) 114 60 800 0,5 
PEA (BAK 1095) 125 25 400 0,2 
PBAT (Ecoflex) 110-115 36 820 0,1 

PBAT (Eastar Bio) 108 22 700 0,1 
Midó/Acetat de  

cel·lulosa 
(Mater-Bi Y101U) 

- 26 27 1,7 

Midó/PCL (Mater-Bi ZF 
03U/A) 

64 31 900 0,2 

Midó (>85%)/co-polièster 
(Mater-Bi NF01U) 

110 25 600 0,1 

LLDPE (ExxonMobil 
LL3003)*3 

124 60 560 0,06*4 

Taula 3-1. – Comparativa de propietats de diferents plàstics biodegradables comercials, enfront del polietilè lineal 

de baixa densitat (LLDPE), (A. Gross & Kalra, 2002), *1 (LLC, NatureWorks (Technical Data Sheet 2002D), 

2005),*2 (Carrasco, et al., 2010) , *3 (ExxonMobil (LLDPE LL 3003 Series), 2015), *4 (Durmus, et al., 2008). 
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S’ha de matisar que els plàstics biodegradables poden obtenir-se de la natura directament o 

haver-se de sintetitzar. En cas d’haver-se de sintetitzar, poden partir de combustibles fòssils 

o de recursos renovables, mentre que els primers només solucionen l’impacte dels plàstics 

com a residus recalcitrants, els segons poden a més a més presentar una contribució menor 

o “nul·la” a l’efecte hivernacle. Falta esmentar que indirectament poden ocupar i/o 

obstaculitzar altres indústries en funció del recurs natural que empri com a base i a la llarga 

en cas de mala gestió contribuir a l’efecte hivernacle. Els plàstics es poden classificar doncs 

en funció de la seva capacitat enfront a la biodegradació i a més a més en funció del material 

de partida i la seva naturalesa (Veure figura 3-1).  

 

 
Figura 3-1. – Classificació dels plàstics en funció de la biodegradabilitat i la provinença de la matèria primera 

(Shen, et al., 2009). 
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3.2. L’àcid polilàctic – PLA 

 General 

Els polímers naturals, biodegradables i sintetitzats mitjançant fonts renovables estan guanyant 

atenció gràcies en part a la creixent consciència mediambiental i als problemes associats als 

polímers sintetitzats a partir del petroli. Un dels plàstics a priori millor posicionat per a complir 

tal demanda és l’àcid polilàctic (PLA) pertanyent a la família dels polièsters alifàtics 

comunament obtingut a partir d’àcids α-hidroxílics, concretament l’àcid làctic, que presenta 

dos enantiòmers (Figura 3-2), és considerat biodegradable i a més a més compostable.  

Descobert el 1932 per Carothers i els seus companys, encara que simplement aconseguiren 

sintetitzar-lo amb un baix pes molecular. No fou fins el 1974, i combinat amb el PGA 

(Polyglycolide acid, en català àcid poliglicòlic), que se li donaren els primers usos sota el nom 

comercial de Vicryl als E.U.A. (Mehta, et al., 2005). 

 
Figura 3-2. – Enantiòmers de l’àcid làctic (Auras, et al., 2010, p. 4). 

El PLA ha estat estudiat extensament durant les últimes dècades, però fins a l’actualitat el seu 

ús ha estat limitat a l’àmbit mèdic. Tals limitacions han estat degudes en gran part al seu alt 

cost, la baixa disponibilitat i el seu reduït pes molecular. Recentment, el desenvolupament de 

noves tècniques ha permès la producció de PLA d’alt pes molecular (pes molecular superior 

als 100.000 g·mol-1) a costos més raonables, fet que ha obert les portes a altres possibles 

aplicacions.   

És un termoplàstic que presenta millor capacitat per al processat tèrmic que altres 

“biopolímers” com podrien ser els polihidroxialcanoats (PHAs), el polietilenglicol (PEG) o la 

policaprolactrona (PCL). Tot i així, el PLA es degrada a temperatures per sobre dels 210oC 

(per hidròlisi, formació de lactida, trencament per oxidació de la cadena principal i reaccions 

de transesterificació) i presenta una temperatura de transició vítria i de fusió per sobre dels 

55oC i 175oC respectivament, de tal manera que el seu processat requereix normalment de 

temperatures superiors als 180oC, conseqüentment el seu marge de processat és 

relativament estret respecte als plàstics de consum. Fins ara i per a ampliar tal marge, s’ha 

aprofitat que la seva estructura estereoquímica pot ésser fàcilment modificada controlant les 

concentracions d’estereoisòmers de l’àcid polilàctic durant el seu procés de polimerització, 
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podent contribuir a la disminució de la seva temperatura de fusió (Taula 3-2). Tal acció però, 

va acompanyada d’una significativa pèrdua de propietats i cristal·linitat, de tal manera que en 

limita les possibles aplicacions. Altres factors a tenir en compte poden ser el temps de 

processat, la concentració de catalitzador i possibles impureses de baix pes molecular poden 

causar variacions en la viscositat i les propietats reològiques, així com generació de vapors 

durant el processat, resultant en pobres propietats mecàniques. Recentment, i amb la finalitat 

de facilitar el seu processament s’ha estat estudiant l’ús d’extensors de cadena així com 

mètodes de processat per a reduir la pèrdua de propietats en línies de producció. 

 
Taula 3-2. – Variació en les propietats finals del polímer en funció dels estereoisòmers de la lactida (Lendlein & 

Sisson, 2011). 

En comparació amb plàstics convencionals (Taula 3-3) pot presentar una rigidesa i 

transparència similar a la del poliestirè (PS) o polietilè tereftalat (PET) (Auras, et al., 2010, p. 

3). Pot ser obtingut de fonts renovables i ésser processat d’igual manera amb major o menor 

dificultat que d’altres plàstics per a l’obtenció de productes a partir del modelat per injecció,  

modelat per bufat, termoformat i extrusió. Algunes de les seves aplicacions poden trobar-se 

en el camp de l’embalatge industrial, l’embalatge alimentari o com s’ha emprat fins ara en el 

camp de la medicina per a la seva biocompatibilitat.  

 
Taula 3-3. – Comparativa de propietats del PLA enfront de plàstics derivats del petroli de consum (Carrasco, et al., 

2010). 
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El PLA doncs, pot esdevenir un bon substitut per a alguns dels actuals termoplàstics d’ampli 

ús, amb una raonable vida útil per a embalatges d’un sol ús. Que en les condicions adients 

s’hidrolitzarà ràpidament. Tal comportament pot representar una bona solució tècnica i 

econòmica a l’actual problemàtica d’acumulació d’envasos i altres productes relacionats que 

un cop han complert la seva utilitat persisteixen romanents, per altra banda pot presentar una 

menor contribució en l’efecte hivernacle, ja sigui per menor necessitat de recursos energètics 

en la seva producció i/o per no requerir derivats petroquímics.  

Referent al temps de biodegradació del PLA, aquest pot ésser relativament variable, en les 

condicions adients és de l’ordre de mesos o inclús setmanes, d’altra manera pot tardar fins a 

centenars anys. En comparació, plàstics convencionals no biodegradables com el poliestirè 

(PS) o el polietilè (PE) poden tardar de 500 fins a 1000 anys en degradar-se. L’amplia 

diferencia entre els temps de degradació radica, com ja s’ha esmentat anteriorment, en la 

facilitat per hidrolitzar els enllaços èster del PLA. El grau i la velocitat de degradació del polímer 

dependran d’un seguit de factors que es poden veure accentuats en diversos ambients i/o 

condicions. Un dels possibles ambients favorables i a la vegada relativament rendible és el 

donant per a un procés de compostatge. Prèviament però, farem recapitulació en els diferents 

mètodes emprats en l’actualitat per a la producció del polímer.  

 

 Producció 

Des del punt de vista químic, les múltiples reaccions entre els grups hidroxil i els àcids 

carboxílics, ambdós pertanyents a l’àcid làctic formaran les cadenes de PLA per una reacció 

de condensació (Eq. 3.1), conseqüentment s’haurà de remoure l’aigua, producte de les 

reaccions esmentades per a procedir amb la polimerització. 

�� � ������������� �� 	 �� � ������������
 												
↔ �� � �������������
 �� 	 ���																										� � 1; 	� � 1		�Eq.		3.1� 

D’aquesta manera l’extracció de l’aigua esdevindrà un factor crític en la producció de PLA de 

majors pesos moleculars, a causa de l’increment en la viscositat de la mescla. Per altra banda, 

durant la policondensació de l’àcid làctic poden ocórrer altres reaccions no desitjades com les 

de transesterificació, resultant en formació d’anells de diferents mides i presentant una 

influència negativa en les propietats del polímer.  

La formació d’estructures cícliques com la lactida, disminuirà el pes molecular del conjunt, tot 

i així, remoure-la empitjorarà el rendiment del primer pas de la reacció. La formació de lactida 

esdevé substancial a temperatures superiors als 200oC, per altra banda la reacció a baixes 

temperatures disminueix el rendiment de la reacció global, així com dificulta l’extracció de 
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l’aigua. Per a evitar la seva formació i a la vegada no afectar el rendiment de la primera part 

del procés, es pot emprar un condensador parcial o una columna de destil·lació en la part 

superior del reactor per reciclar la lactida.   

Un altre factor a tenir en compte en la producció de PLA és el grau de puresa de l’àcid làctic 

de partida, que tindrà un efecte molt important en el pes molecular del polímer final, ja que un 

excés de grups terminals conduirà a baixos pesos moleculars. 

En l’actualitat hi ha 3 mètodes (Figura 3-3) per a la síntesis de PLA d’alt pes molecular (pes 

molecular superior als 100.000 g·mol-1); per condensació directa en massa, per condensació 

amb deshidratació azeotròpica i per polimerització mitjançant obertura d’anell. 

 
Figura 3-3. – Vies de síntesi de PLA d’alt pes molecular (K. Sharma, et al., 2011) 

 

 Condensació directa en massa 

Tal mètode pot ser dividit en tres o quatre parts.  

En la primera  es remou l’aigua lliure que pugui contenir l’àcid làctic, a causa de l’equilibri de 

l’àcid làctic i l’aigua es poden formar alguns oligòmers lineals.  

En la segona  part, es fa reaccionar l’àcid làctic en presència de catalitzadors que 

tradicionalment són àcids forts o compostos organometàl·lics i preferiblement amb un temps 
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de residència al reactor curt per a l’obtenció d’oligòmers amb distribucions moleculars 

estretes, en tal cas l’extracció de l’aigua no és un factor crític degut a la baixa viscositat de la 

mescla.  

En la tercera part, s’esdevé una polimerització en estat fos per a l’obtenció d’elevats pesos 

moleculars. En tal punt, l’extracció de l’aigua i la transferència del calor esdevenen factors 

crítics degut a l’alta viscositat de la mescla, fet que obliga a emprar reactors amb una forta 

agitació (per a una òptima homogeneïtzació) i amb una eficient renovació de la capa límit per 

afavorir la difusió de l’aigua. Per a millorar encara més l’eficiència s’haurà d’emprar el buit amb 

una atmosfera inerta.  Amb tal mètode no es solen aconseguir pesos moleculars superiors a 

100.000 g/mol, a no ser que s’emprin catalitzadors específics (Auras, et al., 2010, p. 30). 

Si es desitgen pesos moleculars superiors, es pot recórrer a agents extensors de cadena o 

realitzar una polimerització en estat sòlid, que suposarien un quart pas addicional  respecte 

als anteriors esmentats.  

En el cas de la polimerització en estat sòlid, primerament es cristal·litza el polímer quedant 

doncs regions amorfes i regions cristal·lines. En la regió amorfa es trobarà una alta 

concentració de grups terminals, on mitjançant metalls o les seves respectives sals com a 

catalitzadors (per exemple estany, titani o zinc) i treballant a baixes temperatures (per sota la 

temperatura de fusió), es pot fer reaccionar els grups terminals resultant un polímer de major 

pes molecular. Igual que en la fase d’alta viscositat (la tercera part) el factor limitant és la 

difusió de l’aigua al llarg del polímer que pot millorar-se aplicant el buit. 

 

 Condensació per deshidratació azeotròpica 

Els passos principals, en aquest cas, són iguals que en la condensació directa, amb la 

diferència que desapareixerà l’etapa de polimerització amb elevada viscositat (el tercer pas), 

ja que en aquest punt la policondensació es durà a terme en dissolució. El solvent formarà un 

azeotrop amb l’aigua i es retiraran ambdós per destil·lació, de tal manera que l’extracció de 

l’aigua no esdevé un problema, però s’haurà de recórrer a un agent assecant per a retirar 

l’aigua del solvent (per exemple amb un tamís molecular) o emprar solvent nou. Amb tal 

mètode es pot obtenir directament PLA d’alt pes molecular però amb costos de producció més 

elevats. 
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 Polimerització per obertura d’anell 

En la pràctica és el mètode més estès per a la producció de PLA a escala industrial. Tal 

mètode de polimerització està constituït per 3 etapes; una lleugera policondensació prèvia, la 

producció de la lactida i la polimerització per obertura d’anell (ROP). 

La primera etapa  consisteix en una lleugera policondensació ja sigui catalitzada o no per a 

l’obtenció de PLA de molt baix pes molecular, generalment inferior de 2.500 g/mol. 

En la segona etapa  es produirà la despolimerització del PLA obtingut en la primera etapa per 

a l’obtenció de la lactida (Figura 3-4), un procés típic emprat a escala industrial consisteix en 

l’escalfament del PLA obtingut en la primera fase a un rang de 130-230oC i a baixa pressió en 

presència d’un 0,05-1,0% en pes de pols d’estany. Seguidament, la lactida es purificarà per 

destil·lació o recristal·lització utilitzant solvents com l’acetat d’etil o el toluè, que posteriorment 

es separaran de la lactida per assecat al buit.   

 
Figura 3-4. – Formació de la lactida a partir d’oligòmers de PLA (Yoo, et al., 2006). 

La tercera etapa,  on s’obté el PLA a partir de la lactida, pot produir-se per diferents tipus de 

polimerització, la més utilitzada és la polimerització en massa en estat fos on s’empren com a 

catalitzadors alcòxids metàl·lics generalment d’estany o alumini. El mecanisme de la reacció 

acostuma a ser de coordinació-inserció seguint un patró d’iniciació i propagació. 

La polimerització per obertura d’anell destaca per sobre la resta per presentar una major 

controlabilitat de la química de la reacció, permetent l’obtenció d’un ampli ventall de 

microestructures. 
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3.3. Compostatge 

El compostatge consisteix en la descomposició biològica controlada de la matèria orgànica en 

condicions aeròbies, a partir de la qual varis microorganismes obtenen l’energia necessària 

per al seu creixement i reproducció. És essencialment, el mateix procés de descomposició 

natural excepte que està millorat i accelerat per la combinació de diferents residus orgànics, 

per a l’òptim creixement microbià . El compost final estarà format doncs, pels subproductes 

de la degradació de la matèria prèvia al compostatge, la biomassa conformada pels 

microorganismes i la matèria no degradable pel procés. 

Els organismes responsables del compostatge requereixen de certes condicions nutricionals 

i ambientals per a sobreviure i desenvolupar les seves funcions. Es requereix de les quantitats 

adequades de macronutrients com el carboni (C) i el nitrogen (N) entre altres, micronutrients, 

oxigen i aigua. Tals organismes tindran un grau de creixement òptim sota certs marges de 

temperatura i pH. Si es desitja més informació sobre els diferents factors que afecten a 

l’activitat microbiana en compostatge es pot consultar l’annex A d’aquest projecte.  

Per a entendre millor l’activitat microbiana en la formació del compost fa falta definir els rangs 

de temperatures aproximats per a la funcionalitat òptima dels diferents microorganismes. Per 

sota dels 20oC els psicròfils presentaran un creixement òptim, entre els 20oC i els 45oC els 

mesòfils i finalment per sobre els 45oC els termòfils (M. Trautmann & E. Krasny, 1997). En cas 

de trobar-se els respectius microorganismes fora de les seves regions, presentaran un menor 

desenvolupament arribant-se a trobar inactius en situacions més extremes.  

L’estat inicial de la mescla prèvia al compostatge i els microorganismes que s’hi poden trobar, 

si més no en major abundància i actius, vindrà determinat per la temperatura ambient.  

 Etapes del compostatge 

En funció de l’activitat bacteriana així com el tipus de microorganismes presents en el compost 

es poden definir tres etapes del procés (Natural Resources Conservation Service, 2000).  

L’inici del procés de compostatge es caracteritza per una fase de latència o d’escalfament , 

temps necessari per al desenvolupament de la població microbiana en el medi i degradació 

de les fraccions més accessibles. A mesura que tal població augmenti i generi calor la mostra 

l’acumularà de manera que la temperatura ascendirà progressivament, variant la població 

microbiana en funció d’aquesta. Tal fase conclourà quan es sobrepassin els 45oC i s’entri 

doncs al rang termòfil. 

El “compostatge actiu”, caracteritzat per la seva gran activitat microbiana i on realment gran 

part de la matèria present és degradada. En el rang termòfil la temperatura seguirà ascendint 
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fins a assolir un màxim. Les condicions de la mostra alterades pels mateixos microorganismes 

acabaran inhibint el seu propi creixement, conseqüentment, al disminuir l’activitat bacteriana, 

les pèrdues de calor seran superiors al calor generat i la temperatura disminuirà.  

Finalment, el curat o fase de maduració tindrà inici en sortir del rang termòfil per la 

disminució de la temperatura, l’activitat microbiana es veurà reduïda i es prosseguirà amb la 

degradació dels productes obtinguts en la primera part més lentament. Quan conclogui la fase 

de curat i la temperatura del compost sigui igual a l’ambient podrem assumir que el compost 

està estabilitzat. 

 Alteracions químiques en el compostatge 

En un procés de compostatge es poden presentar diferents condicions dins el mateix compost 

provocant una gran disparitat de reaccions, en aquest apartat es presentaran les més senzilles 

que es poden produir en un procés de compostatge i generalment les involucrades amb el 

nitrogen, ja que regiran en la majoria dels casos el comportament general del procés.  

Primerament, per a què els microorganismes heterotròfics que ja es troben presents ens els 

diferents components, que més endavant conformaran el compost, puguin sintetitzar nou 

material cel·lular requeriran d’energia. Les dos possibles vies metabòliques són la respiració 

cel·lular i la fermentació. 

Respiració cel·lular:  

La respiració pot esdevenir aeròbica o anaeròbica, en funció de la disponibilitat de O2. 

Podem entendre la respiració cel·lular aeròbica  de la forma més simple com la 

conversió mostrada (Eq. 3.2). 

�C, O, 4H� 		O� →	CO� 		2H�O	 Energia																								�Eq.		3.2� 

Tal conversió és fonamental per a l’activitat microbiana en presència d’oxigen i 

generarà l’energia necessària per a les reaccions metabòliques. Generant nova 

biomassa i creant nous subproductes que possiblement podran servir com a punt de 

partida per a posteriors reaccions. Entendre per sobre de tot, que tals 

microorganismes empraran bàsicament l’oxigen (O2) com a agent oxidant. 

Per altra banda la respiració cel·lular anaeròbica  usarà altres acceptors d’electrons 

per a l’obtenció d’energia, com podrien ser els nitrats (NO3
-), els sulfats (SO4

2-)  i els 

carbonats (CO3
2-). L’ús de tals acceptors d’electrons, generalment generarà menor 

energia (degut als menors potencials de reducció), productes olorosos i compostos 
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indesitjables com podrien ser el sulfur d’hidrogen (H2S), el metà (CH4) i/o l’amoníac 

(NH3). 

Fermentació: 

La fermentació és la via més simple per a l’obtenció d’energia, no requereix d’oxigen i 

és la via més ineficient. La majoria dels productes generats són productes finals i no 

substituents cel·lulars, apart que l’obtenció d’energia és molt menor que en la 

respiració. En tal cas l’acceptor final d’electrons és una molècula orgànica com pot ser 

el piruvat (H3C-CO-COOH) o l’acetaldehid (CHO-CH3). 

En el compostatge serà sempre preferida la respiració aeròbia sobre l’anaeròbia i la 

fermentació, ja que és més eficient, genera major quantitat d’energia, opera a major 

temperatura i no genera tanta quantitat de compostos olorosos (Natural Resources 

Conservation Service, 2000).  

Els residus orgànics nitrogenats de la mostra a compostar, o proteïnes, seran descomposts 

per oxidació enzimàtica en  cadenes amíniques menors que puguin ésser sintetitzades per 

als microorganismes o degradades en productes més simples (Eq. 3.3).  

  
Proteines +  O� →  Polipèptids + CO� + Energia + Altres productes        (Eq.  3.3)   

 

La degradació dels polipèptids pot prosseguir resultant en oligopèptids i finalment en 

aminoàcids. 

Els productes de la digestió de les proteïnes i cadenes peptídiques seran únicament utilitzats 

per a la síntesi de nou material cel·lular en cas de disposar de suficient carboni. En cas de no 

ser així, ja sigui per manca de fonts de carboni o per excés de nitrogen, les amines resultants 

desembocarien en un procés d’amonificació (Eq. 3.4). 

R − NH� +  H�O →  R − OH + NH� + Energia                         (Eq.  3.4) 

Que depenent de la temperatura i el pH, sempre tendirà a l’equilibri (Eq. 3.5). 

2NH� +  H�CO� ↔ (NH4)�CO� ↔  2NH4 + CO��5                (Eq.  3.5) 

En condicions àcides es promourà la formació d’amoni (NH4
+), mentre que en medi bàsic la 

d’amoníac (NH3). L’increment de la temperatura afavorirà també la formació de NH3, ja que 

presenta una baixa pressió de vapor i resultarà en emissions d’amoníac en estat gasós. 
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Una altre seguit de reaccions clau implicades en la formació del compost són les de nitrificació 

(Eq. 3.6 i Eq. 3.7). 

NH4 + 3
2 O� →   NO�5 + H�O + 2H + Energia                    (Eq.  3.6) 

NO�5 + 1
2 O� → NO�5 + Energia                                                    (Eq.  3.7) 

Tals reaccions es duen a terme en el procés de curat. I transforma els nitrits (NO2
-) que són 

tòxics per a les plantes, en nitrats (NO3
-) que sí són metabolitzables per a tals. 

A la inversa, ens podem trobar amb el procés de desnitrificació (Saggar, et al., 2012), certs 

microorganismes aerobis tenen la capacitat per a adaptar-se a medis anaerobis en cas de 

manca d’oxigen, i en concret a realitzar la respiració cel·lular anaeròbia emprant els nitrats 

(NO3
-) (Eq. 3.8 – Eq. 3.11). 

NO�5 + 2e5 + 2H →   NO�5 +  H�O                                            (Eq.  3.8) 

  NO�5 + 2e5 + 4H →   NO +  H�O + 2OH5                                (Eq.  3.9)   

                    2NO + 2e5 + 2H →    N�O + H�O                                                 (Eq.  3.10)   

    N�O + 2e5 + 2H → N� +  H�O                                                      (Eq.  3.11)  

Alterant de tal manera la relació màssica de carboni nitrogen de la mostra (C:N).  
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3.4. Degradació del PLA  

 Definicions i normativa 

Segons la International Organization for Standarization (ISO), i traduint literalment del test 

estandarditzat referent als plàstics en condicions de compostatge (ISO 16929:2002 - 

Plastics―determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined 

composting conditions in a pilot-scale test), es defineix la degradació  com: “un procés 

irreversible que condueix a un canvi significatiu en l’estructura d’un material, típicament 

caracteritzada per una pèrdua de les seves propietats (per exemple: integritat, pes molecular, 

estructura, propietats mecàniques) i/o per fragmentació, afectada per les condicions 

ambientals, procedint al llarg del temps i comprenent una o més etapes”. 

Per altra banda segons el Comité Européen de Normalisation (CEN) (Pagga, et al., 1996), i 

traduint literalment es defineix la biodegradació  com: “una degradació causada per activitat 

biològica, especialment per acció enzimàtica, conduint a canvis significatius en l’estructura 

química del material”. 

Distingir biodegradació de “biocorrosió” o “biodeteriorament” (Figura 3-5) on el material 

experimenta canvis menors. En el cas dels plàstics biodegradables es defineixen els 

productes finals com a aigua, diòxid de carboni i/o metà i biomassa.   

 
Figura 3-5. – Distinció entre “biocorrosió”, biodegradació i mineralització (Stephan, et al., 2006). 

Per a que un material sigui considerat compostable , segons la norma EN 13432:2001 (CEN) 

ha de presentar compostabilitat (Figura 3-6) i en conseqüencia i traduint literalment de la 

mateixa s’han de presentar les següents característiques: 

 

• “Biodegradabilitat: Capacitat del material per a ésser convertit en CO2 sota l’acció 

microbiana. Aquesta propietat es mesura a través de l’estàndars EN 14046 (també 
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publicat com a ISO 14855 – Biodegradabilitat sota condicions de compostatge 

controlades). Per a demostrar biodegradabilitat completa s’ha d’aconseguir un nivell 

de degradació de com a mínim el 90% i en menys de 6 mesos.” 

• “Desintegrabilitat: Fragmentació física i pèrdua de visibilitat en el compost final en 

un test de compostatge a escala planta pilot (EN 14045)” 

• “Absència d’efectes negatius en el procés de compostatge” 

• “Baixos nivells de metalls pesats i absència d’efectes negatius en el compost final” 

 
Figura 3-6. – Compostabilitat i els termes que engloba (Chiellini & Solaro, 2002). 

Els mecanismes de la degradació que pot experimentar un plàstic biodegradable segons 

l’informe de biodegradabilidad teórica de envases plásticos d’ECOEMBES (Universidad 

Politécnica Madrid + ECOEMBES, 2008) són: 

 

• Termo-degradació: “Un procés a partir del qual l’acció de la calor o l’elevada 

temperatura sobre un material, producte o ensamblatge, causa una pèrdua de 

propietats físiques, mecàniques o electriques” (ASTM E176) 

• Fotodegradació: Procés que provoca una variació en les propietats físiques d’un 

material sota una irradiació visible o ultraviolada (F. Rabek, 1996).  

• Degradació química 

o Hidro-degradació: “Degradació identificada per l’escició hidrolítica de 

macromolècules”  (UNE-CEN/TR 15351:2008) 

o Oxo-degradació: “Degradació identificada per l’escisió oxidativa de 

macromolècules” (UNE-CEN/TR 15351:2008) 

• Biodegradació 

o D’acció indirecta: Degradació causada pels productes metabòlics de certs 

microorganismes.  

o D’acció directa o enzimàtica: Degradació causada pels enzims 

extracel·lulars segregats per certs microorganismes.  
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 Efecte dels mecanismes degradants del PLA en el com postatge  

Si bé és cert que els mecanismes degradants definits en l’apartat anterior poden degradar el 

PLA, no tots presentaran un impacte directe en un procés de compostatge. Indirectament, tota 

disminució del pes molecular del PLA prèvia al compostatge, ja sigui pel mecanisme que sigui, 

afavorirà altres mecanismes degradants que sí es trobaran presents en el compost. 

La degradació tèrmica  acostuma a presentar efectes significatius a temperatures superiors 

als 150oC, d’aquesta manera la seva influència directa en el procés és nul·la. Per altra banda, 

sí pren rellevància en els processos de producció on la temperatura de fusió pot estar per 

sobre els 150oC i conseqüentment el plàstic resultant podria presentar menors pesos 

moleculars, d’igual manera no s’ha de descartar que l’objecte en qüestió hagi experimentat 

altes temperatures al llarg de la seva vida útil.  

Si ens referim a la fotodegradació  i a la oxo-degradació , no presentaran cap efecte directe 

rellevant en el compostatge, doncs la mostra de PLA es trobarà enterrada en la mescla a 

compostar, no exposada a l’aire lliure i dins uns marges de temperatura on tals efectes no es 

faran palesos. En els processos de fabricació previs, la probabilitat de fotodegradació és molt 

baixa a no ser que s’hagi induït, per contra, la oxo-degradació es pot veure afavorida per la 

temperatura i a la vegada presentar-se combinada amb la degradació tèrmica, disminuït el 

pes molecular en la regió afectada. Una solució al problema de la oxo-degradació en el 

processat del PLA, ve donada per l’ús d’una atmosfera inerta, normalment generant una 

pressió de nitrogen (N2). Finalment, i igual que en la degradació tèrmica, la vida útil del objecte 

pot presentar fotodegradació per exposició a la llum solar, que combinada amb la temperatura, 

pot afavorir la oxo-degradació.  

La hidro-degradació o hidròlisi  i la biodegradació (principalment enzimàtica), a diferència de 

la resta de mecanismes, sí presentaran un efecte directe i es solapen (Figura 3-7) en el procés 

de compostatge. De tal manera se’ls dedicarà els seus respectius apartats. Per últim, la 

biodegradació indirecta en el compostatge alterarà el pH tendint a augmentar cap a valors 

bàsics a la fase inicial del procés, per tornar cap a valors més neutres a la finalització de la 

fase termòfila, afectant d’aquesta manera a la degradació hidrolítica.  
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Figura 3-7. – Evolució d’un procés de compostatge a 60oC (Lunt, 1998). 

 

 Hidròlisi 

El PLA és bàsicament sintetitzat removent les molècules d’aigua generades en el procés de 

polimerització per condensació. En el cas de síntesi per ROP (Ring Opening Polimeritzation, 

és a dir, polimerització per obertura d’anell), s’ha d’obtenir prèviament la lactida, reacció en la 

qual és necessari remoure dos molècules d’aigua.  

El PLA i els seus copolímers de la família dels polièsters alifàtics, són afectats per la 

degradació hidrolítica, en contrast veiem com els polièsters aromàtics com el 

polietilentereftalat (PET) no sofreixen tal degradació. 

Per a entendre aquest procés de degradació hem de veure primerament la reacció que 

l’involucra (Eq. 3.12). Reaccionant un grup èster amb una molecula d’aigua. 

���� �			��� →	����� 	 �� �										 �<=.		3.12� 

A nivell molecular, a diferència de la degradació enzimàtica, la posició del grup èster al llarg 

de la cadena polimèrica, no acostuma a afectar la hidròlisi dels materials basats en PLA, 

sempre i quan, el polímer estigui format per un sol tipus d’unitat repetitiva.  

En funció de la manera en com transcorri la hidròlisi al llarg del material ens podem trobar 

amb 3 tipus d’erosió diferents. L’erosió de superfície , succeeix quan la velocitat de reacció 

entre el material i l’aigua en contacte és molt més alta que la velocitat de difusió de la mateixa 

en el material. En contrast, ens trobem amb el mecanisme d’erosió en massa  quan ambdós 
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velocitats prenen valors semblants. Com és d’esperar, l’erosió en massa esdevindrà en erosió 

de superfície quan la mostra superi un gruix de 7,4 cm (en el cas del PLA (Auras, et al., 2010, 

p. 357)), tal gruix és anomenat gruix crític (lc). Tot i així, entre ambdós ens trobem l’erosió en 

massa accelerada en el nucli  (core-accelerated bulk erosion), que comprèn un rang que va 

des de 0,5 – 2 mm fins als 7,4 cm. En tal cas, els subproductes de les reaccions hidrolítiques 

poden quedar atrapats a l’interior del material, auto-catalitzant la reacció, d’aquesta manera 

es presentarà una major degradació en el nucli o interior del material. 

En un material basat en PLA es poden trobar dos regions clarament distingides; cristal·lines i 

amorfes. A més a més de distingir dos subtipus de regions amorfes; les “lliures” i les 

“restringides”. Les cadenes polimèriques que conformen les regions cristal·lines, presenten 

resistència a la hidròlisi en comparació amb les regions amorfes, degut a què les molècules 

d’aigua no poden accedir a l’interior de les rígides estructures cristal·lines.  Les zones amorfes 

“restringides” presenten la particularitat de trobar-se entre regions cristal·lines i presenten 

resistència a la degradació hidrolítica catalitzada per enzims. La diversitat de regions en el 

PLA ens provocarà doncs una degradació selectiva, quedant en ultima instància els “residus 

cristal·lins” que tardaran més en ser degradats.  

Entendre que el procés d’hidròlisi es veu afectat per un gran nombre de paràmetres o factors. 

El tipus d’erosió, la velocitat de degradació i comportament, es veuen afectats per un seguit 

de variables que poden ser relacionats amb el medi o lligats al material. Per a ampliar els 

coneixements sobre els factors que es poden influenciar a la hidròlisi del PLA es pot consultar 

l’annex B d’aquest projecte. 

 

 Biodegradació per acció directa  

 

Encara que varis estudis han demostrat que el PLA pot ésser degradat sota l’acció de certs 

microorganismes en condicions controlades, tal degradació en condicions d’ambient naturals 

no ha estat tant satisfactòria. Per una banda, enterrar les mostres de PLA sota terra ha reportat 

un procés de degradació molt lent comparat amb altres plàstics biodegradables, arribant a 

passar varis anys sense observar-se degradació. Per altra banda, en condicions de 

compostatge controlades s’ha vist com làmines de PLA es degraden amb molta més velocitat 

que en d’altres medis com podrien ser els donats per aigües residuals i abocadors. A més a 

més, l’estudi de la degradació del PLA per acció biològica directa ha reportat major 

especificitat per al PLLA (que està conformat amb un 100% d’enantiòmer L-àcid làctic) que 

per al PDLA (que està conformat amb un 100% d’enantiòmer D-àcid làctic), i en conseqüència 

la gran majoria d’experimentacions es duen a terme amb la primera variant.  
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 Enzims degradants del PLLA 

La implicació d’enzims en la degradació del PLLA ha generat controvèrsia per la seva 

influencia en tests de camp o entorns naturals, mentre alguns estudis consideren tal 

degradació com a enzimàtica, altres la consideren no enzimàtica. Tot i que, en termes 

generals s’accepta que els enzims poden aportar un rol significant en la degradació del PLLA, 

no són per si sols els responsables de la degradació. Es poden emprar proteïnes com, la 

fibroïna de seda, la elastina, la gelatina, pèptids i certs aminoàcids, per a induir la producció 

d’enzims  degradants (Ren, 2010).  

La degradació enzimàtica del PLA presenta afinitat pels blocs conformats amb L-àcid làctic, 

tot i així, s’ha que matissar que la degradació enzimàtica és regida amb major mesura pel 

grau de cristal·linitat  de la mostra, de manera que un PLA conformat per exemple amb un 

8% de D-àcid làctic presentarà una major pèrdua de pes molecular, al presentar una molt 

menor o nul·la cristal·linitat respecte una mostra de PLLA. Per tant, factors referents a tenir en 

compte són la mida de les esferulites (cristalls),  la seva morfologia i la seva distribució al llarg 

del material. A més a més, a diferència de la simple degradació hidrolítica, l’orientació de les 

cadenes  al llarg del material pren major protagonisme podent disminuir l’efecte catalític dels 

enzims. 

Al transcórrer sempre sobre la superfície del material, els tractaments de superfície també 

presentaran un paper important, essent possible augmentar-ne o disminuir-ne la hidrofobicitat 

afectant a la vegada l’efectivitat enzimàtica. 

 

• Proteïnasa K 

Pertanyent al grup de les serina proteases, caracteritzades per presentar en el nucli 

actiu un aminoàcid de serina. Enzim estable entre pH 4 i 12 amb un òptim a pH 8. La 

proteïnasa K pot accelerar considerablement la degradació del PLLA. L’enzim és 

produït pel fong Tritirachium album i ha estat estudiat amb amplitud, ja que va ser el 

primer en ser descobert amb tals capacitats. La degradació d’estèreo-copolímers ha 

revelat certa preferència pels monòmers L enfront els D (Auras, et al., 2010, pp. 384-

385). La seva activitat augmenta amb la temperatura i disminueix amb l’augment de la 

cristal·linitat.   

Experimentacions amb altres serina proteases neutres i àcides han presentat resultats 

de degradació negligibles, en canvi algunes proteases alcalines del Bacillus sp. han 

mostrat una activitat apreciable (Auras, et al., 2010, p. 426). 
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• Enzims del Amycolatopsis sp. 

S’han caracteritzat a partir de diferents soques i en general han presentat una major 

especificitat pel PLLA que la proteïnasa K. S’ha reportat que poden degradar PLLA 

d’alt pes molecular i que presenten un òptim de temperatura situat entre els 50-60oC 

(Auras, et al., 2010, p. 426).    

 

• Lipases  

Les lipases poden hidrolitzar PLA amb temperatures de fusió menors als 120oC, de tal 

manera s’ha reportat  la seva capacitat per degradar PLA de baix pes molecular ja 

sigui PLLA o PDLA (que està conformat amb un 100% d’enantiòmer D-àcid làctic) 

(Auras, et al., 2010, pp. 426-427). 

3.5. Avaluació de la biodegradació del PLA 

 Tests de biodegradació 

Principalment els tests de biodegradació es centren en la “biodegradació directa” i poden 

classificar-se en tres grups: de degradació ambiental, de degradació microbiana i de 

degradació enzimàtica (Stephan, et al., 2006). 

A conseqüència de les discrepàncies entre els mètodes d’avaluació aplicables als diferents 

tipus de tests i la seva rellevància a la pràctica, en la majoria dels casos serà necessària la 

realització de diferents tests.   

 Tests de degradació ambiental 

Avaluen la biodegradació general dels materials i es duen a terme sota diferents condicions 

naturals reals; en el sòl, o en plantes de compostatge, o en aigua de mar o de riu. Per una 

banda, aquest tipus de test són els que presenten major rellevància a la pràctica, per contra, 

aquests tipus de test presenten seriosos desavantatges. Condicions ambientals com la 

temperatura, o la incidència solar, o la humitat, o el pH, no poden ésser controlades 

eficientment. Els mètodes pel seguiment de la degradació en aquest tipus de tests esdevenen 

limitats, en la majoria dels casos només és possible avaluar els canvis visuals de la mostra 

polimèrica, i/o determinar la pèrdua de propietats mecàniques i/o la desintegració per la 

pèrdua de pes. La combinació dels limitats mètodes de seguiment amb les complexes i 

variants condicions de l’entorn, fa que tals tipus de tests no siguin adequats per a provar si un 

material és biodegradable. 
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 Tests de degradació microbiana 

Avaluen la biodegradació del material sota simulacions d’entorns reals amb condicions parcial 

o totalment definides, que solen ser favorables per al desenvolupament de l’activitat 

microbiana, conseqüentment presentant-se major biodegradació. Acostumen a dur-se a 

terme en reactors de laboratori amb medis basats en compost, o aquosos, o de sòl, o de 

material procedent de l’abocador. La majoria dels tests de simulació, controlen la 

mineralització total, que transcorre dins el reactor, a partir de la quantitat de gasos despresos 

o consumits pels microorganismes presents. Per contra, aquests tipus de tests estaran influïts 

per la quantitat i tipus de microorganismes i els respectius enzims segregats entre altres, 

conseqüentment es farà difícil interpretar el mecanisme de degradació com d’erosió que 

afecta al polímer.  

 Tests de degradació enzimàtica 

Avaluen la degradació del material sota l’efecte d’un o varis enzim/s extracel·lular/s aïllat/s 

prèviament. Tals tipus de tests són els més reproduïbles al presentar unes condicions molt 

definides. Permeten emprar un ampli rang de mètodes per a la determinació de la degradació, 

alguns d’ells poden mesurar la pèrdua de pes dels materials, o la densitat òptica de les 

suspensions polimèriques, o els components solubles en aigua, o el pes molecular, o les 

propietats físiques i els canvis en la morfologia de la superfície. 

La curta durada dels tests es presenta molt útil en tests d’investigació sistemàtics per a 

interpretar el mecanisme bàsic d’un procés de biodegradació. Per contra, al fer ús d’enzims 

directament, no és possible provar la biodegradació, els resultats en sí acostumen a esdevenir 

de poca rellevància a la practica.  

 Mètodes d’anàlisi d’avaluació de la biodegradació 

Pes residual o romanent  Mesurar com varia el pes de la mostra al llarg d’un test permet 

determinar la quantitat de polímer que s’ha consumit. No obstant, els resultats obtinguts no 

són prova directa de què el material s’hagi degradat per biodegradació.  La pèrdua de material 

i la dificultat de netejar les mostres poden conduir amb facilitat a resultats erronis. 

Pes molecular i distribució:  L’ús de tècniques com la cromatografia de permeabilitat en gel 

(GPC), permeten l’obtenció de les corbes de pes molecular. Són un bon indicador per a 

determinar el grau de degradació específica de la mostra i el mecanisme de la degradació, 

pot provar o no la biodegradació en funció del solapament o no de diferents classes de 



Biodegradació de diversos graus d'àcid polilàctic per compostatge  Pàg. 29 

 

degradació. Podent arribar a provar la biodegradació si la resta de mecanismes degradants 

afecten a la totalitat del material i no només a la superfície. 

Propietats físiques i tèrmiques:  La determinació de tals propietats i la seva variació al llarg 

d’una experimentació va lligada en gran mesura al pes molecular de les cadenes polimèriques 

podent arribar a establir relacions entre ambdós. En cas de ser així, el grau d’afectació de les 

propietats és atribuïble a la degradació, podent arribar a provar la biodegradació si la resta de 

mecanismes degradants afecten a la totalitat del material i no només a la superfície. 

Estudi visual: Permet detectar canvis sobretot en la superfície del material al llarg del procés 

de degradació. Alguns dels efectes observables poden ser la formació de biofilms a la 

superfície, canvis en el color del material, la rugositat, formació de forats o esquerdes i 

diferències en la degradació de diferents parts del material. Les dades obtingudes de tal estudi 

poden ésser degudes o no a la biodegradació, però sí que poden servir com a un primer 

indicador d’atac microbià. Per a major grau de detall es pot emprar un microscopi electrònic 

de rastreig (MER, o en anglès SEM), que pot determinar la presència de microorganismes en 

la superfície, o un microscopi de forces atòmiques (MFA, o en anglès AFM), que pot ajudar a 

entendre la degradació interna del material en el cas de materials polimèrics composts. 

Determinació del diòxid de carboni produït o del co nsum d’oxigen : Ambdós són bons 

indicadors de la degradació i els més usats per a monitoritzar la mineralització per 

biodegradació aeròbica en experimentació de laboratori i de simulació. Els resultats obtinguts 

per a tals mètodes solen ser acurats en condicions molt específiques i poden mostrar la 

biodegradació global de la mostra. En la majoria dels tests es sol usar una matriu de compost 

madur que pot conduir a fluctuacions en el diòxid de carboni produït, per  pal·liar-ho es pot 

usar una matriu inerta i inocular-la amb un cultiu microbià mixt. Per altra banda, si el procés 

de biodegradació és molt lent, serà molt difícil identificar el CO2 procedent de la biodegradació 

de la mostra, en tals casos es pot recórrer a la síntesi del polímer amb isòtrops radioactius  

de carboni  14, tot i que en alguns casos serà difícil de sintetitzar amb característiques 

equivalents als de la mostra de referència.  

Quantitat de biogàs produït:  Anàleg a la formació de CO2 però en condicions anaeròbiques. 

A l’igual que en l’anterior mètode la baixa velocitat de degradació pot afectar a la precisió dels 

resultats i l’inòcul influeix als resultats obtinguts. 

pH:  La mesura del pH no indicarà la degradació de la mostra en la majoria dels casos, a no 

ser que ens trobem en unes condicions molt específiques. En tals casos el seu seguiment pot 

indicar l’estat del procés de degradació de la mostra, per la presència d’àcids orgànics en el 

medi. També indicarà si la degradació estarà conduïda en medi àcid, neutre o bàsic, fet que 

pot ajudar a interpretar el mecanisme d’acció degradant de la hidròlisi. 
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 Normativa de biodegradabilitat i compostabilitat 

Estàndards internacionals ISO (International Organization for Standarization) relacionats amb 

els plàstics compostables, ja siguin especificacions del mateix o determinació de la 

biodegradabilitat i/o desintegrabilitat: 

ISO 17088:2012 -  Specifications for compostable plastics. 

ISO 16929:2002 -  Plastics―determination of the degree of disintegration of plastic materials 

under defined composting conditions in a pilot-scale test. 

ISO 14855-1:2005/Cor 1:2009 - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of 

plastic materials under controlled composting conditions—method by analysis of evolved 

carbon dioxide           Part 1: General method. 

ISO 14855-2:2007/Cor 1:2009 - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of 

plastic materials under controlled composting conditions—method by analysis of evolved 

carbon dioxide           Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a 

laboratory-scale test. 

Estàndards CEN (Comité Européen de Normalisation) relacionats amb la biodegradació i/o 

desintegració en condicions de compostatge: 

EN ISO 14855:2004 -  Determination of the ultimate aerobic biodegradability and disintegration 

of plastic materials under controlled composting conditions―method by analysis of evolved 

carbon dioxide (ISO 14855:1999). 

EN ISO 20200:2005 - Plastics―determination of the percentage disintegration in a laboratory 

composting environment. 

EN 14045:2003 - Packaging―evaluation of the disintegration of packaging materials in 

practical oriented tests under defined composting condition.  

EN 14046:2003 -  Packaging―evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of packaging 

materials under controlled composting conditions―method by analysis of released carbon 

dioxide. 

EN 14806:2005 - Packaging―Preliminary evaluation of the disintegration of packaging 

materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale test. 
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4. Materials i mètodes 

4.1. Mostres de PLA  

La majoria de les mostres a avaluar al transcurs del projecte parteixen de pèl·lets del PLA 

2002D o del PLA 4032D, ambdós distribuïts per Cargill Dow LLC sota la marca NatureWorks®. 

La diferència entre ambdós polímers resideix en la proporció molar d’enantiòmers d’àcid làctic. 

El PLA 4032D presenta un 2% d’enantiòmer D i un 98% de L, mentre el PLA 2002D presenta 

un 4,25% de D i un 95,75% de L. De tal manera el PLA 4032D presenta un índex de 

cristal·linitat del 40% i el PLA 2002D del 35% (valors previs a l’extrusió) (Cailloux, et al., 2014). 

Totes les mostres, han estat confeccionades i/o modificades en diferents projectes dins del 

mateix macro-projecte (MAT2010-19721-C02-02 i MAT2013-40730-P).  

Addicionalment, s’estudiaren altres mostres que consisteixen en productes destinats a l’usuari 

final. Entre elles consten dos ampolles fabricades amb PLA destinades a l’àmbit alimentari, la 

primera es presenta de color blanc opac degut a la presència de diòxid de titani (E171 en 

l’àmbit alimentari) que pot presentar efectes sobre la degradació hidrolítica (Yan-Bing, et al., 

2012), a tal ampolla s’assignà el nom de “AMPOLLA BLANCA ”. A la segona ampolla se 

l’esmentarà com a “AMPOLLA BLAVA ” i presenta una tonalitat blavosa transparent i el 

colorant blau no s’especifica. Les dos últimes mostres es presenten en forma de bosses d’un 

sòl ús, una verda (BOSSA VERDA ) i l’altra blanca (BOSSA BLANCA ). El material polimèric 

amb què han estat fabricades és Ecovio de la multinacional BASF (un polièster) i Mater-Bi  de 

Novamont (una mescla de midó i altres plàstics) respectivament, els possibles colorants 

tampoc s’especifiquen. Esmentar que en alguns casos es presentaran mostres de PP 

(polipropilè), no degradables en les condicions de l’estudi. 

 Additius del PLA  

Les mostres ha estudi, poden presentar fins a dos tipus d’additius, el primer Joncryl-ADR-

4300F consisteix en un oligòmer estiren-acrílic amb varis grups epòxid (ƒn ≤ 12) abreujat 

SAmfE (styrene-acrylic multi-functional-epoxide), que presenta una alta reactivitat amb el grup 

hidroxil que forma l’àcid carboxílic, de tal manera pot actuar com a extensor de cadena (Figura 

4-1), augmentant d’aquesta manera el pes molecular del polímer resultant.  
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Figura 4-1. – Reacció de l’additiu SAmfE amb el PLA (Cailloux, et al., 2013) 

El segon additiu que poden presentar les mostres a estudi consisteix en nanopartícules de 

montmoril·lonita ((Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O )), que han vist substituïts els ions de 

la interfície propis del mineral per una sal d’amoni quaternària. Aquest darrer additiu és 

conegut comercialment com a Cloisite 30B. I la seva funcionalitat és la de disminuir els 

coeficients de permeabilitat del polímer enfront dels gasos.  

Si es desitja una informació més ampliada sobre els additius en qüestió es pot consultar 

l’annex C d’aquest projecte. 

 Processat del PLA  

El processat de les mostres amb presencia de Joncryl en la majoria dels casos és via REX 

(extrusió reactiva (Figura 4-2)), que consisteix en l’addició d’un o varis additius en el procés 

d’extrusió del polímer, ja sigui en la zona d’alimentació o en la zona de fusió. Tal metodologia 

permet una barreja homogènia, sobretot si s’empra una extrusora de doble vis, 

conseqüentment permet una alta controlabilitat de la reacció dels dos components. Per altra 

banda, condueix a un producte final amb menor degradació tèrmica i/o hidrolítica degut al 
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reduït temps de residència en la zona de fusió respecte a mètodes de mescla convencionals. 

A més a més, per a disminuir la degradació per oxidació es pot emprar el buit i optar per a l’ús 

de nitrogen en la zona d’alimentació.  

 
Figura 4-2. – Extrusió reactiva del PLA amb l’extensor de cadena (van der Meer, et al., 2008). 

 

La resta de mostres són produïdes per extrusió convencional o mitjançant un mesclador intern 

(INT), en tots els casos per a l’obtenció de làmines de 1 mm de gruix. 

 Resum de les mostres de PLA 

En funció dels pèl·lets del polímer de procedència, del processat que s’ha emprat per a la 

realització de les mostres i dels additius que la conformen podem classificar i donar nom a les 

mostres de PLA 2002D i PLA 4032D (Figura 4-3 i Figura 4-4 respectivament). 

 

 
Figura 4-3. – Mostres de PLA 2002D en funció del processat. 
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Figura 4-4. – Mostres de PLA 4032D en funció del processat. 

 

A la Taula 4-1 s’especifiquen els percentatges en pes dels diferents additius que contenen les 

mostres. 

 

MOSTRA Joncryl [% en pes] Cloisite 30B [% en pes] 
PLA 4032D 0 0 
PLA 2002D 0 0 
PLA 4032D REX 0,5% 0,5 0 
PLA 2002D REX 0,5% 0,5 0 
PLA 4032D INT 1% 1 0 
PLA 4032D CLAY  0 2,5 
PLA 4032D CLAY REX 0,5%  0,5 2,5 

Taula 4-1. – Proporcions en pes dels diferents additius en les mostres d’estudi 

Es pot consultar l’annex D d’aquest projecte si es desitja obtenir informació sobre el 

confeccionament de les diferents mostres en els seus respectius projectes.  

Recordar que les mostres addicionals són:  

• AMPOLLA BLANCA 
• AMPOLLA BLAVA 
• BOSSA VERDA 
• BOSSA BLANCA 
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4.2. Sistemes de compostatge 

 Compostadors 

És consta de 12 compostadors, 6 dels quals formen part del conjunt compostador 5, a la Taula 

4-2 estan especificades les seves respectives dimensions. 
 

Compostador Tipus Dimensions [cm] 
Volum total 

[dm3] 
Gruix de 

paret [cm] 

1 Caixa tapada 23,5 x 17,5 x 22,5 9,25 4,5 
2 Caixa tapada 23,5 x 17,5 x 15 6,17 4,5 
3 Caixa tapada 34 x 24 x 17 13,9 3 
4 Caixa tapada 34 x 24 x 17 13,9 3 

5 (x6) Cilindre tapat diàmetre: 10,5 
altura: 14,5 

1,26 0,2 

6 Cilindre tapat 
diàmetre: 8 
altura: 15 

0,754 0,2 

7 Cilindre tapat 
diàmetre: 21,7 

altura: 35 
12,9 0,5 

Taula 4-2. – Característiques físiques dels compostadors, veure que el compostador 5 són realment 6 

compostadors amb idèntiques condicions. 

 Mescla a compostar 

Per a la preparació del medi de compostatge es parteix de 3 components amb finalitats 

diferents dins el conjunt. La proteïna de soja aporta nitrogen a la mescla, a la vegada que 

incentivarà als cultius microbians a produir proteïnasa K  (recordem que és un enzim 

degradant del PLA). Per altra banda el compost madur aporta el cultiu inicial microbià. 

Finalment el substrat d’orquídies (en forma de trossos de fusta i escorça) aportarà volum a la 

mescla per a permetre una millor aeració, així com és a la vegada una font rica en carboni. A 

la Taula 4-3 s’especifiquen les diferents característiques dels materials emprats per a la 

confecció de la mostra de compostatge. 

 

MATERIAL Relació C:N  
Fracció seca 

(fs) 

Pes matèria 
orgànica / Pes 

Sec  (fo) 

Densitat 
aparent 
[g/dm3] 

pH 

Proteïna de soja 
texturitzada 

4 - 6 (5)* 0,95 (1) 300 7,0 - 9,0 

Compost madur 
(Compo Universal) 15 - 20 (17,5)** 0,60 0,90 

400-600 
(500) 

5,0 - 6,5 

Substrat 
d’orquídies 

(Flower) 
60 - 120 (90)** 0,50 0,75 220 5,5 - 6,5 

Taula 4-3. – Característiques principals dels components inicials, entre parèntesis el valor considerat. C:N [(massa 

de carboni orgànic)/(massa de nitrogen orgànic)]. * Valors extrets o ** estimats (Natural Resources Conservation 

Service, 2000) 
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Per a la realització d’un procés de compostatge satisfactori, s’ha d’ajustar la relació màssica 

de carboni i nitrogen (C:N) de la mescla de compostatge dins d’un rang d’entre 20 i 40. 

Per a calcular la relació C:N de la mescla és pot emprar l’equació mostrada (Eq. 4.1 i Eq. 4.2): 

�/?
@ =B�/?C · EC =
∑�/?C · GHIC

∑GHIC = ∑�/?C · GℎC · KHC · KIC
∑GℎC · KHC · KIC             (Eq. 4.1) 

 GHIC = GℎC · KHC · KIC                                                                                               (Eq. 4.2) 

 

�/?
@ = Relació màssica [carboni orgànic/nitrogen orgànic] de la mescla final 

�/?C= Relació màssica [carboni orgànic/nitrogen orgànic] del component i 

EC= Fracció màssica del component i  

GHIC= Massa seca de la fracció orgànica del component i [g] 

GℎC= Massa humida del component i [g] 

KHC = Fracció seca del component i  

KIC = Fracció orgànica del component i 
 

A la Taula 4-4, s’especifiquen les diferents mescles empleades per a cada compostador, així 

com la relació C:N calculada mitjançant l’equació esmentada, notar que Mh fa referència a la 

massa humida. Apart, la densitat aparent i el volum ocupat ens consideren el grau de 

compactació de la mescla i el volum d’aire lliure que pot contenir el compostador.  

 

Compostador Proteïna de 
soja (Mh) [g] 

Compost 
madur 
(Mh) [g] 

Substrat 
orquídies 
(Mh) [g] 

Densitat 
aparent 
mescla 
[g/dm3] 

Relació 
C:N 

Volum 
ocupat 
[dm3] 

1 300 (15%) 850 850 314 36 6,37 
(68,9%) 

2 225 (15%) 637,5 637,5 332 36 4,52 
(73,3%) 

3 600 (20%) 1200 1200 306 32 9,79 
(70,4%) 

4 423,5 (15%) 1200 1200 314 36 8,98 
(64,6%) 

5 (x6) 45 (15%) 127,5 127,5 329 36 0,913 
(72,5%) 

6 -  (0%) - 145 240 90 0,603 
(80,0%) 

7 375  (15%) 1062,5 1062,5 251 36 9,98 
(77,4%) 

Taula 4-4. – Mescles emprades en els diferents compostadors. Entre parèntesis els percentatges respecte el total 

de cada compostador. 



Biodegradació de diversos graus d'àcid polilàctic per compostatge  Pàg. 37 

 

 Condicions i control dels compostadors 

Al llarg del projecte es fa referència als compostadors industrials (o forçats) com aquells que 

simulen amb major precisió les grans piles de compostatge d’empreses especialitzades, 

concretament a aquells en que es controla la humitat i es fixa la temperatura, és a dir al grup 

de compostadors 5 i al compostador 7, la resta s’anomenen al llarg del treball com a 

simuladors de compostadors naturals, l’excepció és el compostador 6 que presenta la 

temperatura fixada, però unes molt males condicions per al compostatge (degut a que 

presenta una relació carboni nitrogen excessiva), i que s’ha inclòs dins el grup de 

compostadors forçats.  

En la taula 4-5 s’especifica les diferents controls realitzat en funció del compostador. La 

temperatura és monitorada emprant el termòmetre digital del laboratori amb una sensibilitat 

de l’ordre de dècimes de grau Celsius. Anotant el valor mig de 4 mesuraments en diferents 

punts de la pila de compostatge. En el cas d’ésser regulada, s’empra el termòstat de l’estufa 

per a fixar la temperatura. La humitat de la mostra és mesurada després del volteig amb un 

higròmetre analògic per a sòls de la marca Dr.Meter, i es procedí a un procés de regat en cas 

necessari mitjançant una regadora amb difusor. Per al procés de volteig, s’extreu el contingut 

del compostador i es torna a introduir amb molta cura per no alterar les mostres. 

 

Compostador Humitat Aeració Temperatura 

1 40-60% Per volteig Monitorada 

2 40-60% Per volteig Monitorada 

3 40-60% Per volteig Monitorada 

4 Irrigació inicial Sense volteig Sense monitorar 

5 (x6) 40-60% Per volteig Regulada a 58ºC-60ªC 

6 Sense irrigació Per volteig Regulada a 58ºC-60ªC 

7 40-60% Per volteig Regulada a 58ºC-60ªC 
Taula 4-5. – Mètodes de control dels compostadors, veure que el compostador 5 són realment 6 compostadors 

amb idèntiques condicions. 
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 Distribució i mida de les mostres 

Al llarg del projecte s’han distribuït les mostres al llarg dels diferents compostadors tal i com 

s’especifica a la Taula 4-6. 

 

Mostres 
Compostador 

1 2 3 4 5(x6) 6 7 
PLA 4032D �(1) �(1) �(1) �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 2002D �(1) �(1) �(1) �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 4032D REX 0,5% �(1) �(1) - �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 2002D REX 0,5% �(1) �(1) - �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 4032D INT 1% �(1) �(1) - �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 4032D CLAY �(1) �(1) - �(1) �(1x6) �(1) - 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% �(1) �(1) - �(1) �(1x6) �(1) - 
PP �(1) �(1) �(1) - - - - 
BOSSA BLANCA - - �(1) - - - - 
BOSSA VERDA - - �(1) - - - - 
AMPOLLA BLANCA - - - - - - �(6) 
AMPOLLA BLAVA - - - - - - �(6) 

Taula 4-6. – Distribució de les mostres als diferents compostadors, entre parèntesis el nombre de mostres. Veure 

que en el grup de compostadors 5 és una mostra per cada compostador. 

Totes les mostres parteixen de les respectives làmines polimèriques de 1 mm de gruix, amb 

excepció de les mostres comercials que presenten un gruix inferior.  

La mida de les mostres varia en funció del compostador així doncs per als compostadors 1, 

2, 3 i 4 les mostres presenten una forma rectangular amb una amplada de 1 a 2 cm i una 

longitud que oscil·la entre els 6 i 8 cm. Les mostres comercials corresponents a les bosses 

presents en el compostador 3 presenten una amplada de 3 cm i una llargada de 7 cm. 

En el compostador 5 (grup de compostadors que el conformen) i el compostador 6, les 

mostres presenten un ample de 1,5 a 2 cm i una longitud de 2 a 3 cm. 

Finalment en el compostador 7 les mostres són en cada cas mitja ampolla de 1,5 dm3 

(seccionada longitudinalment).  
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4.3. Metodologia per a pesar les mostres 

Per a l’obtenció de dades referents a la pèrdua de massa de les diferents mostres al llarg de 

les diferents experimentacions s’han emprat dos metodologies diferents, una reutilitzant les 

mateixes mostres i l’altra sense reutilitzar-les. Tal variació en les metodologies és deguda a 

varies raons; als diferents graus de degradació que experimenten les mostres, a la quantitat 

de polímer de partida en cada experimentació i al nombre de mostres. En el compostador 7  

corresponent a les mostres d’ampolles comercials no s’aplicà cap metodologia per a la pesada 

de les mostres, per factors de disseny de l’experimentació (gran nombre de mostres en un 

reduït espai). La taula 4-7 resumeix quina metodologia s’ha emprat en cada compostador. 

La idea bàsica del mètode de reutilitzar les mostres, és extreure una part de la mostra cada 

vegada que es fa una mesura de pes per a poder realitzar l’estudi cromatogràfic posteriorment. 

Conduirà a un major error en el pes, que s’accentuarà en cas de pesos inicials baixos o un 

elevat índex de degradació.  Per altra banda permet veure la progressió de la mostra al llarg 

del temps. 

Per altra banda, en el mètode sense reutilitzar les mostres, s’extreuen totes les mostres d’un 

compostador a la vegada sense retornar-les. Aquest mètode és útil quan s’esperen als valors 

de biodegradació, ja que d’aquesta manera s’evita anar manipulant les mostres 

individualment. Per altra banda al tractar-se el medi de compostatge d’un medi complex, és 

difícil que tots els compostador presentin exactament les mateixes condicions. 

 

Mostres 
Compostador 

1 2 3 4 5(x6) 6 7 
Metodologia reutilitzant les 
mostres 

� � � � - � - 

Metodologia sense reutilitzar 
les mostres - - - - � - - 

Taula 4-7. – Metodologia de control de pes per a cada compostador recordant que el grup de compostadors 5 

està composat per 6 compostadors. 

Fer esment també, que a les dades assignades al llarg del projecte i que fan referència a la 

massa obtinguda per l’acció de pesar les mostres se les anomena PES i en tots els casos tals 

valors prenen unitats màssiques.  

La balança utilitzada és una BEL engineering amb una sensibilitat de l’ordre de les dècimes 

de mil·ligram. 
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 Metodologia reutilitzant les mostres 

La metodologia emprada per a l’obtenció de dades referents al pes de les mostres, al llarg del 

temps, en les simulacions de compostadors no industrials (compostadors 1, 2, 3 i 4 ) així com 

al compostador 6 .  

El procediment consistí en extreure el polímer del compostador, seguit d’un procés de netejat 

amb aigua per extreure’n el possible compost adherit, vigilant de no alterar la superfície del 

plàstic. A continuació s’absorbí l’aigua superficial amb l’ajuda de paper i s’extragué un petit 

fragment del polímer. A la massa obtinguda del fragment se li assignà el nom de “PES2”, 

mentre que la resta de la mostra polimèrica s’introduí altra vegada al compostador, pesant-la 

prèviament i anotant la massa com a  “PES1”. La suma d’ambdós valors “PES3” correspondrà 

a la massa total del polímer en la prèvia retirada del compostador (Veure Figura 4-5 i Eq. 4.3).  

L<M	3 = L<M	1 	 L<M2																																												�Eq.		4.3� 

Per altra banda, si es considera que a cada cert interval temps s’extragué una mostra seguint 

el mateix procediment, i s’anomena “n” al nombre de l’interval en que s’ha retirat cada mostra 

del compostador (Eq. 4.4). Ja que en n = 0, no es retirà cap fragment, es considera PES2 

igual a 0 i corresponentment PES3 = PES1 (Eq. 4.5). 

	L<M	3� = L<M	1� 	 L<M2�		� � 1																							�Eq.		4.4�	 

			L<M	3� = L<M	1� = LNH	O�OPOQR			� = 0													�Eq.		4.5�		 

 
Figura 4-5. – Mètode per a la recollida de mostres, entendre que la part amb el nom PES1 és la que es retorna al 

compostador. 
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Suposant, que es recullen quatre mostres d’un polímer en concret al llarg d’un procés de 

compostatge, s’obtindria un sistema d’equacions (Eq. 4.6 – Eq. 4.9). 

L<M 3S + TUVS5W = L<M 1W + L<M2W             (Eq.  4.6)  

  L<M 1W + TUVW5�  = L<M 1� + L<M2�             (Eq.  4.7)    

L<M 1� + TUV�5�  = L<M 1� + L<M2�             (Eq.  4.8)  

       L<M 1� + TUV�54  = L<M 14 + L<M24             (Eq.  4.9)         

Amb VAR corresponent a la variació de massa experimentada per la mostra en el procés de 

compostatge en l’interval corresponent a cada extracció del polímer del compostador. 

Substituint Eq. 4.3 en el sistema d’equacions (Eq. 4.6 – Eq. 4.9) i aïllant la variació de massa 

s’obté un nou sistema d’equacions (Eq. 4.10 – Eq. 4.13).   

  TUVS5W = L<M 3W − L<M3S                                 (Eq. 4.10)  

  TUVW5� = L<M3� − L<M 1W                                 (Eq. 4.11)  

  TUV�5� = L<M3� − L<M 1�                                 (Eq. 4.12)  

  TUV�54 = L<M 34 − L<M 1�                                (Eq. 4.13)  

On simplement es resta la massa de la mostra introduïda al compostador a l’inici del interval 

amb la de la mostra extreta a la finalització del interval. En cas d’obtenir valors negatius 

denotaria pèrdua de massa, en cas de positius guany de massa. 

La variació de massa percentual en tant per cent, s’obtindria dividint la resta esmentada (Eq. 

4.10 – Eq. 4.13) per la massa corresponent a l’inici del interval i multiplicant per cent, obtenint 

(Eq. 4.14 – Eq. 4.17): 

TUV%S5W = L<M 3W − L<M3S

L<M3S · 100                      (Eq. 4.14)  

TUV%W5� = L<M3� − L<M 1W

L<M 1W · 100                      (Eq. 4.15)  

TUV%�5� = L<M3� − L<M 1�

L<M 1� · 100                      (Eq. 4.16)  

TUV%�54 = L<M 34 − L<M 1�

L<M 1� · 100                      (Eq. 4.17)  
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Tals percentatges són útils tenint en compte que a causa del disseny de l’experimentació no 

és possible calcular la variació de massa acumulada directament, ja que en cada interval s’ha 

retirat un fragment. Amb les variacions percentuals entre intervals es pot extrapolar la variació 

de massa que hagués sofert la mostra sencera.  

Per a posar un exemple, es podria calcular la massa romanent d’una mostra en concret 

passats els dos primers intervals de temps, suposant una massa inicial (PESinicial) mitjançant 

Eq. 4.18. 

L<MYZ
[�\�]S5� = L<MC�C@C[^ 	 L<MC�C@C[^ ·
TUV%S5W 	 TUV%W5�

100 																		�<=.		4.18� 

Per altra banda per a poder comparar les variacions entre els diferents polímers al llarg del 

temps s’han de normalitzar els valors suposant pesos inicials de per exemple 1 g. 

 

 Metodologia sense reutilitzar les mostres 

La metodologia emprada per a l’obtenció de mostres a diferents temps en les simulacions de 

compostadors industrials (compostadors forçats), en aquest cas concretament al grup de 

compostadors 5 , consistí en extreure el polímer del compostador amb molta cura, doncs en 

tal situació es preveu major degradació que en les simulacions no industrials. Prosseguí un 

netejat amb aigua, per extreure’n el possible compost adherit, vigilant de no alterar la 

superfície del plàstic. A continuació s’absorbí l’aigua superficial amb l’ajuda de paper i es deixà 

assecar a temperatura ambient durant 7 dies, per finalment procedir al pesatge. 

En tal cas al comptar amb 6 compostadors i retirar la totalitat de les mostres a cada cert interval 

de temps, s’obté directament la pèrdua de massa total de cada mostra, és a dir des de l’inici 

del procés fins al moment de retirar-la. Per altra banda a cada mostra correspon a un 

compostador “c”. Així doncs les mostres inicials per a un compostador i un polímer prenen el 

nom de “PES0
c ” i les mostres retirades passat cert interval de temps “PESn

c ” tal i com es 

mostra a l’Eq. 4.19. 

TUV@S5� = L<M@� � L<M@S								1	 _ � _ 6									1	 _ P _ 6																			�Eq.		4.19�	 

Obtenir valors negatius denotaria pèrdua de massa, valors positius guany de massa. 

Considerar que només es compta amb 6 compostadors forçats, i en conseqüència es poden 

retirar mostres en “n ≤ 6” ocasions a temps diferents.  
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Es pot calcular també la variació percentual en tant per cent (Eq. 4.20).  

TUV@S5� = L<M@� � L<M@S
L<M@S · 100        1 ≤ � ≤ 6         1 ≤ P ≤ 6         (Eq.  4.20)      

Amb tals percentatges i tenint en compte que la forma, les dimensions i la massa de les 

mostres inicials corresponents a un mateix polímer són molt semblants, es pot extrapolar la 

variació de massa que hagués sofert una mostra de pes semblant al llarg del temps. Per posar 

un exemple, es podria calcular la massa romanent d’una mostra en concret passats els dos 

primers intervals de temps, suposant una massa inicial (PESinicial) tal i com mostra l’Eq. 4.21. 

         L<MYZ
[�\�]S5� = L<MC�C@C[^ + L<MC�C@C[^ · TUV�S5�

100                       (Eq. 4.21) 

Suposant, que s’ha retirat una mostra passats dos intervals en el compostador número 3. Per 

a poder comparar les diferents polímers entre sí, s’han de normalitzar els valors suposant 

masses inicials de per exemple 1 g. 

 

 

4.4. Cromatografia de permeabilitat en gel 

Un punt important en la caracterització de polímers, consisteix en la mesura del seu pes 

molecular (al llarg del projecte referit sempre amb unitats màssiques), ja que presenta una 

gran influència en les propietats del mateix. 

El pes molecular d’un polímer pot ésser definit com el producte del pes molecular de la unitat 

repetitiva pel grau de polimerització. Per altra banda, degut a la naturalesa aleatòria de les 

reaccions de polimerització, els polímers estan formats per molècules de diferents mides. És 

a dir, no contenen un sol tipus de molècules de pes molecular únic, sinó que hi ha una mescla 

de diferents mides que condueix a una distribució de pesos moleculars ponderada per la 

concentració de cada mida diferent. De tal manera, la caracterització del pes molecular mitjà 

del polímer, s’ha de fer per tractament estadístic. Segons el tipus de mitjana estadística 

emprada, s’obtenen diferents valors de pes molecular mitjà i que en la majoria dels casos es 

presenten conjuntament per a oferir una mesura complerta del pes molecular. 
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Les mitjanes més emprades en tal cas són el pes molecular mitjà en nombre G� (Eq. 4.22) i 

el pes molecular mitjà en pes G` (Eq. 4.23).   

G�aaaa =BbC · GC =
∑�C · GC
∑�C     (Eq.  4.22)        G`aaaaa = B EC · GC = ∑ �C · GC�

∑ �C · GC
 (Eq.  4.23)  

 

G� = Pes molecular mitjà en nombre [g/mol] 

G` = Pes molecular mitjà en pes [g/mol] 

bC= Fracció molar de les molècules de mida i [(mols de i)/(mols totals)] 

EC= Fracció màssica de les molècules de mida i [(g de i)/(g totals)] 

GC = Pes molecular de les molècules de mida i [g/mol] 

�C = Nombre total de molècules de mida i [mol]  

Quasi sempre els dos valors donen resultats diferents i en general podem dir que els polímers 

són polidispersos. Per les característiques matemàtiques de les formules Md sempre serà 

major o igual que Me i les molècules de més pes molecular afecten en major grau al Md i les 

més petites al Me. Una magnitud que ens relaciona ambdós valors és l’índex de polidispersitat 

(PD, Eq. 4.24), que ens estima l’amplitud de la corba de distribució de pesos moleculars: 

Lf =  G`aaaaa
G�aaaa                             (Eq. 4.24) 

Els polímers comercials solen presentar índexs de polidispersitat que acostumen a estar entre 

2 i 5 en la majoria dels casos, encara que pot arribar a més de 10 per a algunes poliolefines. 

En cas d’obtenir PD = 1, estaríem enfront un polímer perfectament uniforme o monodispers.  

Per a l’obtenció de les mitjanes esmentades, així com la corresponent corba de distribució es 

pot emprar la cromatografia d’exclusió molecular (SEC), que en cas d’utilitzar un dissolvent 

orgànic com a fase mòbil, es sol anomenar cromatografia de permeabilitat en gel (GPC). 

La tècnica cromatogràfica de permeabilitat en gel separa les molècules segons la seva mida 

en dissolució. El mecanisme, consisteix en la capacitat que presenten les diferents molècules 

d’entrar o no en els porus del gel que omple la columna cromatogràfica. El gel en qüestió 

presenta diferents mides de porus, de manera que en els de majors dimensions entraran les 

molècules grans i petites, mentre que en els porus de menors dimensions només hi cabran 

les molècules petites. En conseqüència les molècules que presentin majors dimensions 

eluiran abans, presentant menors temps de retenció, per contra, les molècules de menors 

dimensions eluiran més tard.  
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Mitjançant una selecció de porus adequada s’és capaç de realitzar una bona separació entre 

mides de molècules i reflectir-se com una corba de distribució. El resultat serà un 

cromatograma on s’apreciarà un pic molt ample corresponent a tota la distribució del polímer 

que pot anar acompanyat d’altres de menor dimensió que poden ser oligòmers, additius i/o 

impureses. 

Al tractar-se d’un mètode indirecte, per a poder determinar els pesos moleculars serà 

necessari un calibrat previ amb mostres de pes molecular conegut i generalment amb corbes 

de distribució estretes (monodisperses). De tal manera es podrà obtenir l’equació de calibrat 

que relacionarà el pes molecular amb el temps de retenció. És important assenyalar que el 

calibrat només serà vàlid per a polímers de la mateixa naturalesa que els patrons. 

 Metodologia en a la realització de la cromatografia  

De les mostres procedents del procés de pesatge se n’extraurà 1 mg que serà dissolt en 1 ml 

de 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). En cas de presentar-se impureses, aquestes 

seran retirades per centrifugació i posterior decantació. 

L’equip emprat per a la realització de la cromatografia és de la marca Agilent Technologies, 

model 1260 Infinity que inclou un detector UV-Vis per índex de refracció. La columna model 

Mixed bed de l’empresa Jordi Labs, opera a una pressió de 90 bar i treballa a un flux de               

1 ml·min-1. S’empren patrons de PMMA, proporcionats per a la mateixa marca del equip 

cromatogràfic, permetent la detecció de pesos moleculars d’entre 2.000 i 2.700.000 g·mol-1. 

El software per al tractament de les dades ve proporcionat també per la mateixa empresa i 

permet l’obtenció de les taules que expressen les corbes de distribució de les diferents 

mostres, així com els valors més significatius d’aquestes com el G�, el G` i el corresponent 

índex de polidispersitat que els relaciona. A l’annex E d’aquest projecte es pot consultar les 

corbes de distribució de les diferents mostres d’estudi en el seu estat inicial, que poden ajudar 

a entendre millor la posterior degradació per compostatge. 
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4.5. Diagrama de blocs del procediment 

La Figura 4-6, representa el diagrama de blocs del projecte, partint de les mostres inicials fins 

a la interpretació dels resultats (Figura 4-6). 

 
Figura 4-6. – Diagrama de blocs del procediment seguit en el desenvolupament del projecte  
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4.6. Planificació del projecte 

En les següents figures es presenta el diagrama de Gantt del projecte dividit en tres parts 

ordenades cronològicament; documentació inicial (Figura 4-7), experimentacions amb 

compostatge natural (Figura 4-8) i experimentacions amb compostatge forçat fins a la 

finalització (Figura 4-9). 

 
Figura 4-7. – Diagrama de Gantt referent a l’etapa inicial de documentació. 
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Figura 4-8. – Diagrama de Gantt referent a les experimentacions amb compostadors naturals. 
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Figura 4-9. – Diagrama de Gantt des de les experimentacions amb compostadors forçats fins a la finalització. 
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5. Resultats 

A continuació, s’exposaran els resultats obtinguts en les diferents experimentacions al llarg 

del projecte. Citar que a l’annex F d’aquest projecte es poden consultar les corbes de 

distribució de totes les mostres, així com els valors numèrics corresponents a les diferents 

gràfiques de mitjanes de pes molecular que s’exposaran a continuació. 

5.1. Compostatge natural 

 Compostador 1 

 Perfil de Temperatures 

El compostador 1 assoleix un màxim de temperatura als 14 dies de 62,7oC, en la Figura 5-1, 

s’observa clarament com es presenta una regió termòfila característica d’un procés de 

compostatge. 

 
Figura 5-1. – Perfil de temperatures del compostador 1. 

 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

Observant la Figura 5-2, totes les mostres presenten la major pèrdua de pes molecular mig 

en pes en el primer interval de 14 dies. La pèrdua en el segon interval també és considerable 

exceptuant el PLA 2002D REX 0,5% que no s’adapta a tal generalització i manté el pes 

molecular mig. En el tercer tram el pes molecular es manté pràcticament igual en la majoria 

dels casos a excepció del PLA 2002D que continua amb una tònica descendent, 

contràriament, el PLA 4032D CLAY REX 0,5% presenta un pes molecular lleugerament 
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superior al del tram anterior. Finalment, en el darrer interval dos mostres presenten una 

disminució superior al 10%; el PLA 4032D CLAY REX 0,5% que disminueix per a situar-se 

altre cop en valors similars al segon interval i el PLA 2002D REX 0,5%. En termes generals, 

a la finalització de l’experimentació totes les mostres veuen reduït el  G`S en valors pròxims al 

50%, destacant el PLA 2002D que presenta una disminució del 65%, per altra banda el PLA 

4032D i el PLA 4032D INT 1% presenten una disminució total inferior al 45% amb un 43% i 

36% respectivament.  

 
Figura 5-2. – Pes molecular mig en pes de les mostres del compostador 1 al llarg del temps. 

La tendència general de l’índex de polidispersitat de les mostres de cada polímer al llarg del 

temps en el compostador 1, es pot veure a la taula 5-1. L’índex de polidispersitat en aquest 

cas, tendeix a augmentar fins als 44 dies, a partir dels quals comença a disminuir. 

 

MOSTRA 
DIES 

0 12 22 44 54 
PLA 4032D 2,248 2,583 3,084 2,820 2,232 
PLA 2002D 2,137 2,838 3,438 3,845 3,658 
PLA 4032D REX 0,5% 2,722 3,263 4,655 5,186 3,645 
PLA 2002D REX 0,5% 2,406 3,699 3,190 3,773 3,511 
PLA 4032D INT 1% 2,905 4,589 5,832 7,658 4,705 
PLA 4032D CLAY 1,818 2,741 3,110 3,760 2,543 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 1,890 2,452 3,255 3,024 2,905 

Taula 5-1. – Índex de polidispersitat de les mostres del compostador 1 al llarg del temps.  
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 Pèrdua de massa 

En la Figura 5-3 conjuntament amb la Taula 5-2, s’observa que en els primers 11 dies les 

mostres presenten un increment de pes, on el PLA 2002D presenta un increment superior al 

10%. Al cap de 22 dies les mostres encara presenten un pes igual o lleugerament superior al 

inicial, encara que inferior a l’observat a l’interval anterior. Al tercer període la majoria de les 

mostres presenten un pes inicial igual o inferior, a destacar la pèrdua de pes del PLA 2002D 

que disminueix en un 23% respecte al seu estat inicial. Als 54 dies les mostres presenten 

disminucions del pes d’entre el 2,5-5% amb l’excepció del PLA 2002D que agreuja el seu estat 

presentant una pèrdua de pes superior al 30%. La mostra de polipropilè (PP) no experimenta 

cap variació de massa al retirar-la després de 54 dies en el compostador. 

 
Figura 5-3. – Pes romanent en base 1 de les mostres del compostador 1 al llarg del temps. 

 

MOSTRA 
DIES 

14 22 44 54 
PLA 4032D 2,77 0,04 -2,65 -4,79 
PLA 2002D 12,69 3,24 -22,61 -31,86 
PLA 4032D REX 0,5% 2,38 1,60 -0,34 -2,67 
PLA 2002D REX 0,5% 2,89 1,47 -0,27 -2,77 
PLA 4032D INT 1% 2,45 1,08 -1,43 -3,46 
PLA 4032D CLAY  4,01 1,92 0,13 -3,47 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 3,56 1,68 0,24 -3,41 
PP - - - 0,00 

Taula 5-2. – Percentatge de massa guanyada (+) o perduda (-) respecte la massa inicial de les mostres del 

compostador 1 al llarg del temps. 
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 Examen visual 

Les mostres de PLA 4032D i 2002D de la Figura 5-4, presenten inicialment un alt grau de 

transparència en el seu estat inicial amb certa curvatura. Als 22 dies, el PLA 4032D presenta 

una lleugera deformació respecte a la forma inicial, el PLA 2002D es parteix en retirar-la del 

compostador i presenta estries i esquerdes. Les dues mostres presenten certa rugositat a 

causa de petites irregularitats adherides a la superfície, que es presenten coloracions opaques 

generalment blanques amb certes denotacions marronoses. Als 44 dies, no s’observen les 

regions opaques en la superfície de les mostres, ja que el lleuger procés de netejat ha remogut 

les poques que es presentaven romanents. Presentant les mostres un aspecte més “net”, 

s’aprecien millor les variacions físiques experimentades que no semblen agreujar-se en 

aquest darrer interval. Es fa palesa la variació en la coloració de les mostres, que inicialment 

transparents, han adoptat una tonalitat translúcida. El PLA 2002D es torna a partir. Als 54 dies 

les mostres han adoptat una color blanc opac. 
 

           
Figura 5-4. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D, el de la dreta a la mostra 

de PLA 2002D, ambdós del compostador 1. 
 

El PLA 2002D REX 0,5% i el PLA 4032D REX 0,5% de la Figura 5-5, es presenten inicialment 

translúcids. El PLA 4032D INT 1%, també de la Figura 5-5, es presenta lleugerament 

translúcid amb certa tonalitat groguenca. Als 22 dies, les mostres presenten un lleuger grau 

de deformació respecte la forma inicial amb l’excepció del PLA 4032D INT 1%. En la 

superfície, certa rugositat a causa de petites irregularitats adherides que presenten 

coloracions opaques generalment blanques amb certes denotacions marrons provinents dels 

restes de la mescla de compostatge. Als 44 dies, encara s’observen certes zones opaques en 

la superfície de les mostres, tot i que el lleuger procés de netejat n’ha remogut la majoria. 

Presentant les mostres un aspecte més “net”, s’aprecien millor les variacions físiques 

experimentades que no semblen agreujar-se en aquest darrer interval. Es fa palesa la variació 

en la coloració de les mostres, que tendeixen a adoptar una tonalitat més opaca. Als 54 dies 

les mostres han adoptat una color blanc opac. 

0d     22d      44d        54d                     0d           22d         44d          54d 
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Figura 5-5. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D REX 0,5%, el del mig a la 

de PLA 2002D REX 0,5% i el de a dreta a la mostra de PLA 4032D INT 1%, les tres pertanyen al compostador 1. 
 

El PLA 4032D CLAY (Figura 5-6) és transparent amb una tonalitat marronosa en el seu estat 

inicial (0 dies), mentre que la segona mostra, corresponent al PLA 4032D CLAY REX 0,5% 

(Figura 5-6) translúcida i també amb una tonalitat marronosa, observant-se en aquesta darrera 

una lleugera curvatura. Als 22 dies, la mostra de PLA 4032D CLAY es veu lleugerament 

deformada. En el cas del PLA 4032D CLAY REX 0,5% la deformació que presentava 

inicialment es veu accentuada. En part de la superfície d’ambdós mostres es denota petites 

irregularitats amb coloracions opaques generalment blanques amb certes denotacions 

marrons provinents dels restes de la mescla de compostatge. La superfície “lliure”, o no 

coberta per tal fenomen presenta una coloració translúcida blanca. Als 44 dies, encara 

s’observen certes zones opaques i blanques en la superfície de les mostres, tot i que el lleuger 

procés de netejat n’ha remogut la majoria. La resta de la superfície presenta una coloració 

marró opaca. Dels 22 als 44 dies no s’aprecien variacions en la forma de les mostres. Als 54 

dies les mostres han adoptat una color blanc opac, ambtot, pel que fa a la coloració, encara 

es presenten reminiscències d’estats anteriors en la superfície de la segona. En el polipropilè 

(PP) no s’aprecia cap variació. 

              
Figura 5-6. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D CLAY, el del mig a la 

mostra PLA 4032D CLAY REX 0,5% i el de la dreta al PP, les tres pertanyen al compostador 1. 

0d     22d     44d      54d       0d     22d       44d         54d       0d        22d      44d         54d      

0d     22d      44d      54d               0d         22d         44d           54d               0d      54d 
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 Compostador 2 

 Perfil de temperatures 

El compostador 2 assoleix un màxim de temperatura a l’inici de l’experimentació de 38,2oC, a 

la Figura 5-7 s’observa clarament el perfil de temperatures descendeix des de l’inici de 

l’experimentació. 

 
Figura 5-7. – Perfil de temperatures del compostador 2. 

 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

En la Figura 5-8, es veu com totes les mostres presenten la major pèrdua de pes molecular 

mig en pes en el primer interval de 14 dies, en els intervals posteriors s’estabilitza, a 

excepció del PLA 4032D i del PLA 4032D INT 1% que presenten disminucions del 15% en 

l’últim interval. En termes generals i a la finalització de l’experimentació totes les mostres 

veuen reduït el  G`S en valors lleugerament superiors al 40%, destacant el PLA 2002D que 

presenta una disminució del 55%. Essent més específics, el PLA 4032D INT 1% presenta 

la major pèrdua de pes molecular en el primer interval, seguit del PLA 4032D REX 0,5% i 

del PLA 2002D REX 0,5%. 
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Figura 5-8. – Pes molecular mig en pes de les mostres del compostador 2 al llarg del temps.  

 

La tendència general de l’índex de polidispersitat (Taula 5-3) és la d’augmentar a major 

temps de compostatge a conseqüència d’una major diferència entre els pesos moleculars 

de la pròpia mostra. 

 

MOSTRA 
DIES 

0 12 22 44 54 
PLA 4032D 2,248 2,326 2,260 2,433 3,117 
PLA 2002D 2,137 2,827 3,243 4,184 3,808 
PLA 4032D REX 0,5% 2,722 2,993 3,069 3,061 4,075 
PLA 2002D REX 0,5% 2,406 3,126 2,916 3,024 3,442 
PLA 4032D INT 1% 2,905 3,612 3,720 3,626 4,822 
PLA 4032D CLAY 1,818 2,588 2,617 3,269 4,010 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 1,890 2,768 2,137 3,215 3,465 

Taula 5-3. – Índex de polidispersitat de les mostres del compostador 2 al llarg del temps.  

 Pèrdua de massa 

El pes de les mostres es manté superior a l’inicial en pràcticament la totalitat del compostatge, 

degut a l’absorció d’aigua. Per altra banda, la baixa degradació experimentada condueix a 

una baixa variació en el pes que conjuntament amb la sensibilitat de la balança provoca certes 

fluctuacions en els valors obtinguts. Es pot veure com el pes al final de l’experimentació és 

molt semblant al de l’inici on les variacions (Taula 5-4) observades no superen el 0,3% amb 

l’excepció del PLA 2002D que perd un 2,2%. La mostra de polipropilè (PP) que presentava un 

pes inicial de 0,561 g conclogué el procés amb una variació de -0,001 g valor que concorda 

amb l’error comés en el pesatge.   
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MOSTRA 
DIES 

14 22 44 54 
PLA 4032 D 1,22 0,90 1,19 0,13 
PLA 2002 D 1,88 0,39 0,89 -2,20 
PLA 4032 D REX 0,5% 0,92 0,70 0,78 -0,01 
PLA 2002 D REX 0,5% 1,53 0,76 0,94 0,17 
PLA 4032 D INT 1% 0,69 0,62 -0,98 0,24 
PLA 4032 CLAY  1,61 1,14 1,30 -0,15 
PLA 4032 CLAY REX 0,5% 1,98 1,11 1,52 0,28 
PP - - - 0,10 

Taula 5-4. – Percentatge de massa guanyada (+) o perduda (-) respecte la massa inicial de les mostres del 

compostador 2 al llarg del temps. 

 

 Examen visual 

Observant les mostres als 44 dies (Figura 5-9), es presenten petites regions opaques en la 

superfície de les mostres. La mostra corresponent al PLA 4032D presenta una deformació 

molt subtil respecte l’estat inicial. El PLA 2002D per contra, presenta estries i plecs, però no 

esquerdes visibles. Es fa palesa la variació en la coloració de les mostres, que inicialment 

transparents (com a referència comprovar la Figura 5-4 referent al compostador 1), han 

adoptat una tonalitat translúcida. Als 54 dies ambós mostres han adoptat una color blanc opac. 

 

       
Figura 5-9. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D, el de la dreta a la mostra 

de PLA 2002D, ambdós del compostador 2. 

 

44d      54d                  44d                 5 4d 
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El PLA 2002D REX 0,5%, el PLA 4032D REX 0,5% i el PLA 4032D INT 1% en el compostador 

2 (Figura 5-10) es presenten als 44 dies sense zones opaques en la superfície de les mostres. 

Les tres peces, es presenten translúcides tendint però a una tonalitat lleugerament més opaca. 

Als 54 dies les mostres han adoptat una color blanc opac. 

            
Figura 5-10. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D REX 0,5%, el del mig a al 

PLA 2002D REX 0,5% i el de a dreta a la mostra PLA 4032D INT 1%. Les tres pertanyen al compostador 2. 

Les mostres amb contingut de nanopartícules del compostador 2 (Figura 5-11), als 44 dies, la 

primera corresponent al PLA 4032D CLAY es deforma molt lleugerament, la segona, de PLA 

4032D CLAY REX 0,5% agreuja la seva deformació inicial. Respecte al color, les dues 

mostres presenten una tonalitat marronosa opaca. Als 54 dies les mostres han adoptat, en la 

seva totalitat, una color blanc opac. En el polipropilè (PP) no s’aprecia cap variació (com a 

referència de l’estat inicial es pot consultar la Figura 5-6 corresponent al compostador 1). 

                         
Figura 5-11. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D CLAY, el del mig a la 

mostra de PLA 4032D CLAY REX 0,5% i la fotografia de la dreta a la de PP (polipropilè). Les tres pertanyen al 

compostador 2. 
  

 44d        54d            44d         54d             44d       54d 

44d       54d                  44d      54d                 54d 
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 Compostador 3 

 Perfil de temperatures 

El compostador 3 assoleix un màxim de temperatura als 12 dies de 59,2oC, a la figura 5-12 

s’observa clarament una regió termòfila característica d’un procés de compostatge. 

 

 
Figura 5-12. – Perfil de temperatures del compostador 3 

 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

Ambdós mostres de PLA (Figura 5-13) presenten una disminució considerable als 20 dies, en 

els intervals posteriors no s’aprecia cap variació a tenir en compte. La bossa comercial també 

present en la Figura 5-13, no presenta cap variació notable al llarg dels intervals, en els 52 

dies sembla disminuir lleugerament. A la finalització de l’experimentació el  G`S es veu reduït 

en un 55% per al PLA 4032D, en un 75% per al PLA 2002D i en un 17% per a la bossa verda. 

L’absència de la BOSSA BLANCA en el gràfic ve donada per la terbolesa que presentà la 

seva dissolució amb el HFIP (1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol), i conseqüentment s’optà per 

no fer-la passar per la columna cromatogràfica. 
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Figura 5-13. – Pes molecular mig en pes de les mostres del compostador 3 al llarg del temps.  

La tendència general de l’índex de polidispersitat (Taula 5-5) és la d’augmentar fins als 52 

dies. 

MOSTRA  
DIES 

0 20 42 52 
PLA 4032D 2,248 2,743 3,150 3,131 
PLA 2002D 2,137 3,568 3,213 6,795 
BOSSA VERDA 2,399 2,517 2,614 3,133 

Taula 5-5. – Índex de polidispersitat de les mostres del compostador 3 al llarg del temps. 
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 Pèrdua de massa 

Mirant a la Figura 5-14 conjuntament amb la Taula 5-6, es veu com en els primers 20 dies la 

mostra de PLA 4032D es manté amb un pes constant, ambdós bosses presenten lleugeres 

disminucions d’entre el 1,5-3% mentre que el PLA 2002D presenta pèrdues de pes 

d’aproximadament el 13%. En els intervals posteriors observem dos tendències. En la 

primera, on incloem la bossa verda i el PLA 4032D, es presenten pèrdues de pes properes al 

4% en el penúltim interval i es conclou amb pesos un 10% inferiors als inicials 

aproximadament. Per altra banda la bossa blanca i el PLA 2002D presenten pèrdues molt 

més significatives acabant amb valors pròxims al 80% i 75% respectivament. La mostra de 

polipropilè (PP) no experimenta cap variació de massa al retirar-la després de 52 dies en el 

compostador. 

 
Figura 5-14. – Pes romanent en base 1 de les mostres del compostador 3 al llarg del temps. 

 

MOSTRA 
DIES 

20 42 52 
PLA 4032D -0,23 -4,31 -12,29 
PLA 2002D -12,66 -52,38 -75,65 
BOSSA VERDA -2,99 -4,44 -9,45 
BOSSA BLANCA -1,46 -37,64 -80,08 
PP - - 0,20 

Taula 5-6.– Percentatge de massa guanyada (+) o perduda (-) respecte la massa inicial de les mostres del 

compostador 3 al llarg del temps. 
 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0 10 20 30 40 50 60

M
a

ss
a

 r
o

m
a

n
e

n
t 

n
o

rm
a

li
tz

a
d

a

Temps [dies]

PLA 4032D

PLA 2002D

B.Verda

B.Blanca



Biodegradació de diversos graus d'àcid polilàctic per compostatge  Pàg. 63 

 

 Examen visual 

Les dos bosses es depositaren a dins el compostador 3 en forma de retalls rectangulars, 

essent la primera d’un color verd brillant i la segona d’un color blanc mat. Als 20 dies (Figura 

5-15), la mostra de PLA 4032D presenta una lleugera deformació respecte a la forma inicial i 

petites irregularitats adherides a la superfície de color blanquinós, la resta de la superfície 

presenta una coloració translúcida marronosa. La mostra de PLA 2002D es presenta partida 

en varis fragments amb un color marró translúcid, per evitar la pèrdua de tals fragments s’optà 

per a continuar l’experimentació simplement amb la part que presentés majors dimensions. 

La BOSSA BLANCA es presenta en un estat precari, molt fragmentada i adoptant la tonalitat 

de la mescla de compostatge, per a continuar amb l’experimentació es prosseguí 

l’experimentació amb el fragment de majors dimensions, igual que amb el PLA 2002D. Per 

altra banda la BOSSA VERDA presenta algunes esquerdes així com pèrdua de la capa de 

pintura de color verd de la superfície desvelant el color blanc del polímer. Als 52 dies (Figura 

5-15), el PLA 4032D es mostra amb un color blanc opac. El PLA 2002D i la BOSSA BLANCA 

es presenten molt reduïdes i amb tonalitats opaques marronoses. La BOSSA VERDA veu 

agreujades algunes de les esquerdes, referent a la coloració no s’aprecien canvis. 

Adicionalment, als 52 dies la mostra de polipropilè (PP) que s’havia introduit en el 

compostador no ha experimentat cap canvi (com a referència de l’estat inicial es pot consultar 

la Figura 5-6 corresponent al compostador 1). 

 
 

 
Figura 5-15. – La fotografia de l’esquerra es correspon als 20 dies, la de la dreta als 52. La mostra 1 correspon al 

PLA 4032D, la 2 al PLA 2002D, la 3 a la BOSSA VERDA, la 4 a la BOSSA BLANCA i la 5 a una mostra de PP. 
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 Compostador 4 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

En tals condicions la disminució del pes molecular (Figura 5-16) presenta valors inferiors als 

presentats amb anterioritat. El PLA 2002D presenta una disminució de la seva G`S 

corresponent al 35%, igual valor presenta el PLA 4032D REX 0,5% i proper al 33% del PLA 

4032D INT 1%. Seguidament es situen el PLA 2002D REX 0,5% i el PLA 4032D amb un 28% 

i 24% respectivament, finalment i presentant la menor variació percentual es troba el PLA 

4032D CLAY i el PLA 4032D CLAY REX 0,5% amb un 18% i 16%. L’índex de polidispersitat 

(Taula 5-7) augmenta en tots els casos al transcurs dels 48 dies.  

 
Figura 5-16. – Pes molecular mig en pes de les mostres del compostador 4 al llarg del temps. 

 

MOSTRA  
DIES 

0 48 
PLA 4032D 2,248 2,833 
PLA 2002D 2,137 3,138 
PLA 4032D REX 0,5% 2,720 3,230 
PLA 2002D REX 0,5% 2,406 2,829 
PLA 4032D INT 1% 2,905 3,466 
PLA 4032D CLAY 1,818 2,484 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 1,890 4,260 

Taula 5-7. – Índex de polidispersitat de les mostres del compostador 4 al llarg del temps. 
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 Pèrdua de massa 

En les condicions donades per al compostador 4 i en referència al seu pes romanent (Taula 

5-8), s’observen tres tendències, en la primera ens trobem 3 mostres corresponents al PLA 

amb presència de Joncryl sense montmoril·lonita que no presenten canvis substancials en el 

seu pes. En segon lloc s’observen 3 mostres amb lleugera pèrdua de pes amb valors que 

ronden del 1% al 1,5% respecte al pes inicial, les mostres en qüestió són les 2 de PLA amb 

montmoril·lonita i el PLA 4032D. Finalment la mostra 2002D presenta una disminució del pes 

significativa amb un 13%. 

MOSTRA  
DIES 

48 
PLA 4032D -1,46 
PLA 2002D -12,92 
PLA 4032D REX 0,5% 0,20 
PLA 2002D REX 0,5% 0,00 
PLA 4032D INT 1% 0,17 
PLA 4032D CLAY  -1,46 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% -1,13 

Taula 5-8. –Percentatge de massa guanyada (+) o perduda (-) respecte la massa inicial de les mostres del 

compostador 4 als 48 dies. 

 Examen Visual 

En la Figura 5-17, es mostra com als 48 dies, la mostra de PLA 4032D es presenta visualment 

inalterada, s’observen petites regions opaques en la superfície del PLA 2002D, a més a més 

presenta blecs. Als 58 dies, la mostra de PLA 4032D presenta una tonalitat translúcida, l’altra, 

blanca opaca. 

           
Figura 5-17. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D, el de la dreta a la mostra 

de PLA 2002D, ambdós del compostador 4. 

  48d     58d                    48d             58 d 
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En la Figura 5-18, es veu com als 48 dies, s’observen zones opaques en la superfície de les 

mostres tot i que en menor mesura en la mostra de PLA 4032D INT 1%. Les tres es presenten 

translúcides tendint però a una tonalitat lleugerament més opaca. Als 58 dies les mostres han 

adoptat una color blanc opac, amb reminisències marronoses en el PLA 4032D INT 1%. El 

PLA 4032D REX 0,5% adopta certa curvatura. 

               
Figura 5-18. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D REX 0,5%, el del mig a la 

de PLA 2002D REX 0,5% i el de a dreta a la mostra PLA 4032D INT 1%, les tres pertanyen al compostador 4. 

De la Figura 5-19, s’observa que als 48 dies, la mostra de PLA 4032D CLAY no es deforma, 

però sembla haver experimentat certa degradació en la superfície en forma de petits cercles, 

en canvi, la deformació que ja presentava la mostra de PLA 4032D CLAY REX 0,5%,  

inicialment es veu agreujada. Respecte al color, s’observen zones blanques en la superfície, 

tot i que les dues mostres en termes generals presenten una tonalitat marronosa opaca. Als 

58 dies les mostres adquireixen una coloració blanca, que permet discernir amb major claredat 

els canvis esmentats en els primers 48 dies. 

            
Figura 5-19. – El conjunt de fotografies de l’esquerra pertany a la mostra de PLA 4032D CLAY i el de a dreta a la 

mostra PLA 4032D CLAY REX 0,5%, ambdós pertanyen al compostador 4. 

48d        58d             48d      58d           4 8d     58d 

 48d   58d             48d     58d 
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5.2. Compostatge forçat 

 Compostadors 5 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

Les mostres retirades del compostador 5 (Figura 5-20), als 13 dies  presenten una pèrdua de 

pes molecular mig en pes superior al 80%. Les retirades als 20 dies assoleixen pèrdues 

properes al 90%. En el penúltim interval els pesos moleculars repunten lleugerament respecte 

el segon i disminueixen lleugerament en l’últim sense assolir encara els mínims observats 

amb anterioritat obtenint valors del G` que fluctuen entre el 80% i el 90% en funció de la 

mostra. Notar que les mostres retirades als 26 i 33 dies presenten un biofilm molt notable en 

la seva superfície.  

 
Figura 5-20. – Pes molecular mig en pes de les diferents mostres del compostador 5. 

La tendència general de l’índex de polidispersitat  (Taula 5-9) és la d’augmentar lleugerament 

fins als 20 dies amb l’excepció del PLA 2002D que augmenta fins a 14. Als 26 dies s’observa 

un augment enorme en els valors de polidispersitat que progressa en els posteriors 7 dies 

amb excepció del PLA 2002D i del PLA 4032D REX 0,5% on els respectius índexs cauen altra 

vegada a valors semblants als observats en la resta d’experimentacions.  
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MOSTRA 
DIES 

0 13 20 26 33 
PLA 4032D 2,248 2,018 3,123 93,340 259,200 
PLA 2002D 2,137 2,528 14,290 70,990 4,444 
PLA 4032D REX 0,5% 2,722 2,231 2,472 74,290 5,455 
PLA 2002D REX 0,5% 2,406 2,514 2,481 90,860 126,000 
PLA 4032D INT 1% 2,905 2,699 2,785 102,200 477,200 
PLA 4032D CLAY 1,818 2,044 2,304 73,180 327,900 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 1,890 2,305 2,262 253,800 460,400 

Taula 5-9. – Índex de polidispersitat de les diferents mostres del compostador 5. 

 

 Pèrdua de massa 

El gràfic del pes romanent en el grup de compostadors 5 (Figura 5-21) i la seva taula 

corresponent (Taula 5-10), ens ensenyen com en els primers 13 dies s’aprecia pèrdua de pes 

en totes les mostres a destacar en primer lloc el PLA 2002D amb un 87% de pèrdua de pes 

molt notable respecte la resta, seguit del PLA 4032D CLAY amb un 29%, ja en menors valors 

i propers al 15% trobem el PLA 2002D REX 0,5% i el PLA 4032D CLAY REX 0,5%. El PLA 

4032D i el PLA 4032D INT 1% amb un 7% i 2% respectivament precedeixen el PLA 4032D 

REX 0,5% que presenta una pèrdua de pes negligible.   

 
Figura 5-21. – Pes romanent en base 1 de les diferents mostres del grup de compostadors 5 amb la desintegració 

total de les últimes mostres. 

Als 20 dies, la pèrdua de pes es presenta amb major notorietat, on en la majoria de les mostres 

presenten pèrdues de pes superiors al 40%, tot i així, el PLA 2002D no presenta tanta variació 
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respecte a la mostra de l’interval anterior, encara que segueix essent el que més pes ha perdut 

amb un 93%. Als 26 dies, les mostres presenten un major grau de desintegració, tot i que no 

tan notable si es compara amb les mostres obtingudes als 20 dies, de la mostra del PLA 

2002D es recupera un fragment per a la realització de la cromatografia, però es suposa una 

desintegració del 100%, recordar que les mostres dels 26 dies presenten la formació d’un 

biofilm molt notable. Finalment als 33 dies, no s’identifica cap mostra i per tant s’obtenen valors 

de pèrdua de pes del 100%, en conseqüència s’optà per a observar el comportament de les 

mostres pendents obtenint doncs un replicat de l’últim interval “33 bis”. 

 

MOSTRES 
DIES 

13 20 26 33 33 bis 
PLA 4032D -7,12 -60,40 -76,24 -100,00 -95,76 
PLA 2002D -87,42 -92,99 -100,00 -100,00 -87,92 
PLA 4032D REX 0,5% -0,18 -77,83 -90,89 -100,00 -75,32 
PLA 2002D REX 0,5% -17,17 -68,98 -76,16 -100,00 -70,36 
PLA 4032D INT 1% -2,62 -45,59 -72,54 -100,00 -69,56 
PLA 4032D CLAY  -28,79 -49,29 -61,81 -100,00 -94,41 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% -12,87 -41,10 -64,96 -100,00 -65,76 

Taula 5-10. – Percentatge de massa perduda (-) per les diferents mostres del compostador 5. 

La pèrdua de pes als 33 dies en el cas del replicat (Taula 5-10 i  Figura 5-22) és inferior a la 

dels 26 dies per a la majoria de les mostres, recordar que en aquest últim cas, també s’ha 

observat la formació de notoris biofilms. En tal situació els films que han assolit la major pèrdua 

de pes als 33 dies són el PLA 4032D CLAY i el PLA 4032D amb un 94% i 96% respectivament. 

 
Figura 5-22. – Pes romanent en base 1 de les diferents mostres del grup de compostadors 5, amb un replicat per 

a les últimes mostres. 
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 Examen Visual 

Esmentar prèviament, que es presenten mostres als 19 i 20 dies degut, a que es localitzaren 

fragments d’una mostra dispersos i de difícil identificació als 19 dies, en conseqüència s’optà 

per a retirar mostres d’un altre compostador del grup 5 als 20 dies. Als 33 dies no fou possible 

localitzar cap mostra dins del respectiu compostador, en conseqüència les seves fotografies 

es presenten absents. El replicat per als 33 dies, 33 dies (bis), sí que presentà les respectives 

mostres. A més a més, les mostres obtingudes als 29 dies i 33 dies (bis) presenten la formació 

d’un biofilm blanquinós, que n’ha mantingut l’estructura i que en retirar-lo provoca 

l’esmicolament. El conjunt mostra biofilm, presenta una textura “gelatinosa” (Figura 5-23).  

 
Figura 5-23. – Biofilm de color blanquinós, sobre una mostra de PLA negra.  

 

De les mostres de PLA 4032D, presents en el grup de compostadors 5 (Figura 5-24), es veu 

com la mostra dels 13 dies es troba aparentment integra, en el moment de retirar-la del 

compostador i netejar-la mínimament es parteix en varies parts relativament grans. La mostra 

en general es presenta amb un color blanc opac. Als 19 i 20 dies, les mostres es presenten 

directament esmicolades (menors fragments a la mostra dels 20 dies), en ambdós casos es 

presenten fragments blancs i marronosos, aquests últims més destacables en la mostra als 

20 dies. Als 29 dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats presenten un color marró tendint 

a negre.  

     

                              
Figura 5-24. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 4032D a els temps de compostatge especificats, 

corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai en blanc 

significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 

                                13d                                     19d                                      20d 
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La mostra de PLA 2002D present en el grup de compostadors 5 (Figura 5-25) corresponent 

als 13 dies es troba directament en forma de petits fragments de color blanc opac. Als 19 i 20 

dies les mostres es troben també esmicolades en petits fragments, en ambdós casos es 

presenten fragments blancs i marronosos. Als 29 dies i 33 dies (bis) la recuperació dels 

fragments de la mostra (molt pocs als 29 dies) hagués estat pràcticament impossible si no fos 

per la formació de d’un biofilm que els contenia adherits, aquests es presenten molt bruts. 

     

                                 
Figura 5-25. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 2002D a els temps de compostatge especificats, 

corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai en blanc 

significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 
 

     

                                
Figura 5-26. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 4032D REX 0,5% a els temps de compostatge 

especificats, corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai 

en blanc significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 

 

En referència a les diferents mostres de PLA 4032D REX 0,5%, presents en el grup de 

compostadors 5 (Figura 5-26), la dels 13 dies es troba aparentment íntegra, en el moment de 

retirar-la del compostador i netejar-la mínimament es parteix en dos parts. La mostra en 

general es presenta amb un color blanc opac. Als 19 i 20 dies, les mostres es presenten 

directament esmicolades, en el primer cas en fragments de mida variada i blancs amb certa 

tonalitat marronosa i en el segon en forma de fragments molt petits i amb un color que va des 

                                   13d                                       19d                                         20d 
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del blanc fins al marró fosc. Als 29 dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats presenten un 

color negre.  

 

De les mostres de PLA 2002D REX 0,5%, presents en el grup de compostadors 5 (Figura 5-

27), als 13 dies, la primera es troba directament partida en varis fragments relativament grans 

que en ésser netejats s’esmicolen, el seu color és blanc opac. En tal cas ens trobem amb 

dues mostres corresponents als 19 dies, degut al elevat grau de desintegració i dispersió en 

el compostador la seva identificació no fou possible fins a analitzar els resultats per GPC. En 

el primer cas ens trobem amb pocs fragments de color blanc opac, en el segon ens trobem 

amb major quantitat de mostra amb fragments blancs i marronosos. La mostra corresponent 

als 20 dies es presenta en fragments més petits que als 19 dies i amb una coloració marronosa 

més fosca. Als 29 dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats presenten un color marró tendint 

a negre, en l’últim cas s’ha recuperat molt poca mostra.  

 

     

                                                    
Figura 5-27. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 2002D REX 0,5% a els temps de compostatge 

especificats, corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai 

en blanc significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 
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Figura 5-28. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 4032D INT 1% a els temps de compostatge 

especificats, corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai 

en blanc significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 
 

El PLA 4032D INT 1%, present en el grup de compostadors 5 (Figura 5-28), als 13 dies es 

presenta sencer i no fragmentat, la seva coloració és blanca amb matisos de marró clar. Als 

19 i 20 dies es troben les mostres senceres, però en ambdós casos es parteixen en varis 

trossos considerablement grans al retirar-les del compostador, tenen una fina capa superficial 

de color marró clar que s’esmicola en fines partícules mentre que a sota s’aprecia el plàstic 

de color blanc. Als 29 dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats presenten un color marró 

fosc.  

 

La mostra inicial i la dels 13 dies corresponents al PLA 4032D INT 1% són analitzades 

mitjançant el microscopi electrònic de rastreig (Figura 5-29), on s’observa que la superfície es 

presenta menys rugosa en el segon cas. Tot i així als 13 dies s’observen algunes esquerdes 

molt subtils, i s’aprecien alguns microorganismes. 

  
Figura 5-29. – Fotografies del microscopi electrònic de rastreig (MER) corresponents al PLA 4032D INT 1% previ 

al procés de compostatge  (esquerra) i després de 13 dies en compostatge en el seu respectiu compostador del 

grup 5 (dreta). 
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El PLA 4032D CLAY, present en el grup de compostadors 5 (Figura 5-30), als 13 dies 

s’esmicola en retirar-lo del compostador. La seva coloració és marró clar en termes generals 

amb zones on encara preval el blanc. Als 19 i 20 dies  els fragments són d’una mida inferior 

als de l’interval anterior i presenten una coloració marronosa, més fosca als 20 dies. Als 29 

dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats presenten un color negre, destacar la poca 

quantitat de mostra en l’últim cas. 

 

     

                              
Figura 5-30. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 4032D CLAY a els temps de compostatge 

especificats, corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al costat. L’espai 

en blanc significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 

La mostra inicial i la dels 13 dies corresponents al PLA 4032D CLAY són analitzades 

mitjançant el microscopi electrònic de rastreig (Figura 5-31), on s’observa que la superfície del 

primer presenta nanopartícules. Als 13 dies s’observa una degradació en la superfície molt 

notable en forma de forats i esquerdes, i s’aprecien bastants microorganismes.  

  
Figura 5-31. – Fotografies del microscopi electrònic de rastreig (MER) corresponents al PLA 4032D CLAY previ al 

procés de compostatge  (esquerra) i després de 13 dies en compostatge en un compostador del grup 5 (dreta).  
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Als 13 dies la mostra de PLA 4032D CLAY REX 0,5% (Figura 5-32) es parteix en retirar-la del 

compostador en parts relativament grans, la seva coloració és blanca amb una fina capa 

superficial marró en forma de partícules molt petites. Als 19 i 20 dies els fragments recuperats 

de les respectives mostres són d’una mida molt inferior als 13 dies i presenten una coloració 

marró i marró fosc en els dos casos. Als 29 dies i 33 dies (bis) els fragments recuperats 

presenten un color negre en els dos casos, destacant la poca quantitat de mostra en l’últim 

cas i el color blanc observat pertanyent al biofilm que no s’ha pogut retirar (Figura 5-33). 

 

     

                              
Figura 5-32. – Conjunt fotogràfic de les diferents mostres de PLA 4032D CLAY REX 0,5% a els temps de 

compostatge especificats, corresponents al conjunt de compostadors 5, amb la seva respectiva forma original al 

costat. L’espai en blanc significa que la corresponent mostra s’ha desintegrat totalment. 

 

 
Figura 5-33. – Ampliació de la mostra als 33 dies (bis) del PLA 4032D CLAY REX 0,5% (color negre) amb un 

biofilm (color blanc) adherit a la seva superfície. 
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 Compostador 6 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

En el gràfic corresponent a les mitjanes en pes (Figura 5-34) s’observa com les mostres de 

menor pes molecular inicial (per sota dels 200.000 g·mol-1) presenten al transcurs dels primers 

13 dies pèrdues al voltant del 35% en la seva mitjana de pes molecular en pes. El PLA 2002D 

presenta la disminució més significativa amb un 50%, valors que es mantenen fins a la 

finalització de l’experimentació als 33 dies. Per altra banda les mostres de major pes molecular 

inicial (per sobre dels 250.000 g·mol-1) presenten valors més erràtics però en general perden 

menor percentatge del seu pes molecular inicial, sobretot el PLA 4032D INT 1% que a 

l’acabament presenta un pes molecular un 8% inferior. L’índex de polidispersitat (Taula 5-11) 

fluctua al llarg de l’experimentació per a totes les mostres. 

 
Figura 5-34. – Pes molecular mig en pes de les mostres del compostador 6 al llarg del temps. 

MOSTRA  
DIES 

0 13 19 26 33 
PLA 4032D 2,248 2,141 2,654 1,609 3,346 
PLA 2002D 2,137 2,452 2,557 2,012 2,139 
PLA 4032D REX 0,5% 2,722 4,031 2,782 3,266 2,804 
PLA 2002D REX 0,5% 2,406 3,193 2,890 4,339 2,938 
PLA 4032D INT 1% 2,905 5,485 2,859 3,806 3,262 
PLA 4032D CLAY 1,818 2,387 2,854 1,862 3,281 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% 1,890 2,906 2,740 2,026 3,165 

Taula 5-11. – Índex de polidispersitat de les mostres del compostador 6 al llarg del temps. 
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 Pèrdua de massa 

A  la Taula 5-12, es veu com al no humidificar el medi per afegiment d’aigua en el compostador 

6, les mostres no presenten absorció d’aigua als 13 dies. Per altra banda, el baix pes de les 

mostres i la baixa variació en el seu pes provoquen lleugeres fluctuacions degut en part a la 

sensibilitat de la balança. La pèrdua de pes en la majoria dels casos no arriba al 1%, amb 

l’excepció de les mostres amb presencia de la montmoril·lonita que presenten valors propers 

al 1,5% a la finalització. 

 

MOSTRES  
DIES 

13 19 29 33 
PLA 4032D -0,41 -0,52 -0,52 -0,52 
PLA 2002D -0,35 -0,53 -0,73 -0,43 
PLA 4032D REX 0,5% -0,39 -0,59 -0,38 -0,38 
PLA 2002D REX 0,5% -0,19 -0,59 -0,59 -0,15 
PLA 4032D INT 1% -0,73 -0,98 -0,98 -0,70 
PLA 4032D CLAY  -0,15 -0,64 -0,99 -1,54 
PLA 4032D CLAY REX 0,5% -0,39 -1,01 -1,44 -1,44 

Taula 5-12. – Variació percentual de la massa respecte al pes inicial de les mostres del compostador 6 al llarg del 

temps. 
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 Examen Visual 

Observant la Figura 5-35 es denota que tots els canvis soferts per les mostres són ocasionats 

pràcticament en la seva tonalitat als 13 dies, on totes les mostres guanyen cert grau d’opacitat, 

el PLA 4032D i el PLA 2002D es deformen notablement, encara que més en el segon cas. 

Les dos mostres amb presència de montmoril·lonita (PLA 4032D CLAY i PLA 4032D CLAY 

REX 0,5%) també es deformen encara que amb menor mesura. La manipulació amb la mostra 

de PLA 2002D fa que aquesta es parteixi als 29 dies, es prosseguí l’experimentació amb el 

fragment de majors dimensions. La falta de petits fragments que s’observen en les diferents 

mostres són degudes a l’extracció de mostres per a l’anàlisi cromatogràfic. 

 

 

       

       

       

       

       
Figura 5-35. – Graella fotogràfica de la progressió de cada grau de PLA al llarg del temps en el compostador 6. 
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 Compostador 7 

 Cromatografia de permeabilitat en gel 

Com es veu en la Figura 5-36, les mostres de PLA presenten una disminució considerable  en 

la mitjana en pes del pes molecular al llarg dels 45 dies, s’observa que tot i la diferència de 

pesos moleculars inicials la degradació procedeix de forma molt similar en ambdós mostres. 

L’ampolla blanca presenta una reducció de la seva mitjana en pes del 95%, mentre que 

l’ampolla blava del 90%. La tendència general de l’índex de polidispersitat (Taula 5-13) és la 

de fluctuar, amb tot presenten uns valors molt elevats a l’acabament. 

 
Figura 5-36. – Pes molecular mig en pes de les diferents mostres del compostador 7 al llarg del temps. 

 

MOSTRA 
DIES 

0 10 24 39 45 
AMPOLLA BLANCA 5,465 6,158 8,630 7,132 63,110 
AMPOLLA BLAVA 4,390 2,492 8,813 100,300 73,820 

Taula 5-13. – Índex de polidispersitat de les diferents mostres del compostador 7 al llarg del temps. 

 

 

  

0,00E+00

5,00E+04

1,00E+05

1,50E+05

2,00E+05

2,50E+05

3,00E+05

3,50E+05

4,00E+05

4,50E+05

5,00E+05

0 10 20 30 40 50

M
w

[g
·m

o
l-1

]

Temps [dies]

AMPOLLA

BLANCA

AMPOLLA

BLAVA



Pàg. 80  Memòria 

 

 Examen Visual 

L’estudi visual de les mostres de l’AMPOLLA BLANCA (Figura 5-37), revela com després de 

10 dies la mostra es deforma, la superfície roman llisa. Als 24 dies es presenta un agreujament 

en la deformació, en la part superior s’observa una coloració amb tonalitats marronoses i 

certes irregularitats en la superfície. Als 39 dies la mostra obtinguda es presenta fracturada 

en varies parts, el canvi de tonalitat és generalitzat. Finalment, als 45 dies la corresponent 

mostra es troba molt més fracturada, no s’observen canvis en la coloració respecte el ja vist.  
 

Figura 5-37. – Fotografies de les diferents mostres de l’AMPOLLA BLANCA del compostador 7.  
 

 
Figura 5-38. – Fotografies de les diferents mostres de l’AMPOLLA BLAVA del compostador 7.  

 

L’AMPOLLA BLAVA (Figura 5-38), es mostra deformada als 10 dies, la superfície roman 

pràcticament llisa, la coloració de l’ampolla ha adoptat tonalitats més blanques amb petits 

matisos marronosos. En l’ampolla extreta als 24 dies de compostatge la deformació vista en 

el cas anterior s’agreuja, en la part superior s’observa com la mostra s’ha partit. Apareixen 

regions marronoses i certes irregularitats en la superfície en la part superior i en termes 

generalitzats el color sembla virar a una tonalitat més opaca. La mostra dels 39 dies es 

fracturada en bastantes parts de mida molt dispersa, el canvi de tonalitat és ja generalitzat a 

tota la mostra amb major zones amb tonalitats marrons, el blau ja pràcticament és 

inapreciable. Als 45 dies la mostra romanent està molt més fracturada. 

                                                    0d                       10d                       24d                      39d                      45d 

                                                        0d                       10d                       24d                      39d                      45d 
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5.3. Discussió dels resultats 

Als 20 dies les mostres presenten la disminució de pesos moleculars més significativa. En els 

compostadors naturals (compostadors 1, 2, 3 i 4), coincideix amb la fase de majors 

temperatures. El compostador 1 i 3 presenten fases termòfiles diferenciades, assolint les 

mostres en tals casos majors graus de degradació (menors pesos moleculars) que en el 

compostador 2 (que no presenta fase termòfila). Els compostadors forçats presenten pèrdues 

de pes molecular superiors a la resta, amb l’excepció del compostador 6, que amb una relació 

C:N per sobre del rang de compostatge i sense irrigació presenta pèrdues molt baixes.  

Comparant els pesos moleculars mitjans en pes de cada grau de PLA en els diferents 

compostadors a l’entorn dels 20 dies  (Taula 5-14, mirant les files d’esquerra a dreta), es poden 

ordenar els compostadors de menor a major pes molecular com: 5 < 3 < 1 < 2 < 6, essent 

l’única excepció el PLA 2002D REX 0,5% que presenta menor pes molecular en el 

compostador 2 respecte el 1.  
 

Mostres 
- pes molecular                  Compostador   + pes molecular 

5 (20) 3 (20) 1 (22) 2 (22) 6 (19) Inicial 

PLA 2002D 11.510 45.550 72.750 78.500 91.780 162.400 

PLA 4032D 
CLAY 

15.530 - 71.540 88.490 116.000 152.500 

PLA 4032D 
CLAY REX 0,5% 

15.140 - 81.270 109.700 140.300 174.000 

PLA 4032D 15.230 82.510 101.500 117.200 124.500 171.800 

PLA 2002D 
REX 0,5% 

10.920 - 196.200 181.500 228.400 281.600 

PLA 4032D 
REX 0,5% 

14.430 - 175.200 197.900 249.000 329.500 

PLA 4032D 
INT 1% 

30.630 - 247.800 297.600 439.200 443.300 

Taula 5-14. – G` en g·mol-1 de les diferents mostres a l’entorn dels 20 dies de compostatge en el seu 

compostador. Entre parèntesis els dies de compostatge. 

Si per altra banda, es comparen els pesos entre els diferents graus de PLA en cada 

compostador, també a l’entorn dels 20 dies  (Taula 5-14, mirant les columnes de dalt a baix) i 

amb l’excepció del compostador 5, es pot ordenar de menor a major pes molecular:  

(PLA 2002D i el PLA 4032D CLAY) < (PLA 4032D CLAY R EX 0,5% i el PLA 4032D) << 

(PLA 2002D REX 0,5% i el PLA 4032D REX 0,5%) << (PL A 4032D INT 1%).  

Esmentant les mostres del compostador 5 als 20 dies, veiem com presenten mitjanes de pes 

molecular molt inferiors a la resta, indicant un grau de degradació molt superior, el PLA 4032D 

INT 1% és el que presenta un major valor.  
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Comparant els pesos moleculars mitjans en pes de cada grau de PLA a la finalització  de les 

respectives experimentacions (Taula 5-15, mirant les files d’esquerra a dreta), es poden 

ordenar els compostadors de menor a major pes molecular com: 5 < 3 < 1 < 2 < 6 < 4, tenir 

en compte però, que en tal cas els compostadors 5 i 6 presenten menors temps 

d’experimentació. Les excepcions a la tendència “establerta” són les mostres amb presència 

d’extensor de cadena sense nanopartícules, que presenten majors pesos moleculars finals 

superiors en el compostador 6 respecte al 4. A més a més, el PLA 4032D INT 1% presenta 

una major mitja de pes molecular en el compostador 2 que en el 1, quedant en tal cas: 5 < 2 

< 1 < 4 < 6.  

Mostres 
- pes molecular Compostador + pes molecular 

5 
(33 bis) 3 (52) 1 (54) 2 (54) 6 (33) 4 (48) Inicial 

PLA 2002D 37.160 40.870 57.630 72.140 81.730 105.300 162.400 

PLA 4032D 
CLAY 

30.230 - 71.110 81.910 96.890 125.200 152.500 

PLA 4032D 
CLAY REX 0,5% 

29.220 - 85.620 104.400 118.200 146.700 174.000 

PLA 4032D 30.630 76.280 97.640 100.100 111.900 129.900 171.800 

PLA 2002D 
REX 0,5% 

32.750 - 147.000 165.700 211.300 202.900 281.600 

PLA 4032D 
REX 0,5% 

34.080 - 158.900 183.400 281.400 213.500 329.500 

PLA 4032D 
INT 1% 

29.190 - 282.500 246.800 406.000 311.000 443.300 

Taula 5-15. – G` en g·mol-1 de les diferents mostres a l’últim dia de compostatge en els corresponents 

compostadors. Entre parèntesis els dies de compostatge. 

Si es comparen els pesos entre els diferents graus de PLA en cada compostador, al final de 

les respectives experimentacions (Taula 5-15, mirant les columnes de dalt a baix) i amb 

l’excepció del compostador 5, de menor a major pes molecular es te:   

(PLA 2002D) <  (PLA 4032D CLAY) < (PLA 4032D CLAY REX 0,5% i el PL A 4032D) << 

(PLA 2002D REX 0,5%) < (PLA 4032D REX 0,5%) << (PLA  4032D INT 1%).  

 

En el compostador 5 als 33 dies no es recuperà cap fragment, el compostador 5 als “33 bis” 

dies presenten mitjanes de pes molecular inferiors a la resta tot i que superiors als del 

compostador 5 dels 20 dies. Recordar que als 26 i “33 bis” dies les mostres presenten un 

biofilm a considerar i els índexs de polidispersitat en tals casos són molt elevats, indicant una 

degradació irregular, així com la falta de sensibilitat pels pesos moleculars reduïts per part del 

pes molecular mig en pes.  
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Fent referència a les mostres addicionals , l’AMPOLLA BLANCA i l’AMPOLLA BLAVA 

presentaren en el compostador 7 als 24 dies pesos moleculars mitjans en pes de 66.030 i  

37.780 g·mol-1 respectivament.  Als 45 dies l’AMPOLLA BLANCA presenta el menor pes 

molecular mig observat de 7.658 g·mol-1, mentre que l’altra de 15.890 g·mol-1. Per altra banda, 

com s’ha esmentat anteriorment, la BOSSA BLANCA presentà en tots els casos una 

dissolució tèrbola amb el 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, inclús després del centrifugat, 

conseqüentment s’optà per no fer-la passar per la columna cromatogràfica. La BOSSA 

VERDA presentà, en el compostador 3, la menor disminució de pes molecular mitjà en pes 

documentada en les experimentacions realitzades, degradant-se de 73.060 g·mol-1 fins a 

60.740 g·mol-1, tot i presentar un gruix menor a la resta de mostres (amb l’excepció de la 

BOSSA BLANCA). El seu pes molecular final però, segueix sent inferior a la mostra de PLA 

4032D del mateix compostador 3. 

Comparant les variacions de massa a la finalització de les experimentacions (Taula 5-16), es 

poden ordenar els compostadors de menor a major pes recuperat com: 5 (33 dies) < 5 (33 

bis dies) < 3 (52 dies) < 1 (54 dies) < 4 (48 dies) .  En el compostador 2, només s’aprecia 

pèrdua de massa per al PLA 2002D, que és el que presenta majors percentatges en quasi 

tots els sistemes de compostatge al llarg dels diferents intervals. En el compostador 6, ambdós 

mostres de PLA amb nanopartícules (CLAY) presenten variacions superiors al 1%.  

Mostres 
Compostador 

5  
(33) 

5  
(33 bis) 

3  
(52) 

1  
(54) 

4  
(48) 

2  
(54) 

6 
(33) 

PLA 2002D -100,00 -87,92 -75,65 -31,86 -12,92 -2,20 -0,43 
PLA 4032D -100,00 -95,76 -12,29 -4,79 -1,46 0,13 -0,52 
PLA 4032D  
CLAY -100,00 -94,41 - -3,47 -1,46 -0,15 -1,54 

PLA 4032D  
CLAY REX 0,5% -100,00 -65,76 - -3,41 -1,13 0,28 -1,44 

PLA 4032D  
INT 1% -100,00 -69,56 - -3,46 0,17 0,24 -0,70 

PLA 2002D  
REX 0,5% -100,00 -70,36 - -2,77 0,00 0,17 -0,15 

PLA 4032D  
REX 0,5% -100,00 -75,32 - -2,67 0,20 -0,01 -0,38 

BOSSA VERDA - - -9,45 - - - - 
Taula 5-16. – Variació percentual del pes de les diferents mostres a l’últim dia de compostatge respecte el pes 

inicial en els corresponents compostadors. Entre parèntesis els respectius dies de compostatge. 
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L’examen visual, permet veure com pràcticament la totalitat de les mostres experimenten un 

procés de cristal·lització per disminució del pes molecular, adoptant en tal cas una tonalitat 

més opaca. La coloració varia lleugerament al llarg del temps, amb l’excepció de les mostres 

del compostador 6 que als 13 dies ja han experimentat tots els canvis. Generalment, totes les 

mostres experimenten la major part dels canvis de forma en els primers 20 dies, exceptuant 

els casos amb major degradació, les mostres dels compostadors 5 i 7, que presenten 

variacions fins al final. També s’aprecia el grau de fragmentació que presenten les diferents 

mostres, sobretot en el grup de compostadors 5.  

En les imatges obtingudes pel microscopi electrònic de rastreig (MER), no s’observen gaires 

canvis en la superfície del PLA 4032D INT 1% als 13 dies, mentre que en la del PLA 4032D 

CLAY es presenten làmines de Cloisite 30B en el seu estat inicial i s’observen bactèries als 

13 dies, així com majors alteracions respecte al seu estat inicial. 
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6. Estudi econòmic 

El projecte que s’ha realitzat ha tingut uns costos materials, energètics i humans sufragats per 

la universitat (MAT2010-19721-C02-02 i MAT2013-40730-P). A continuació es procedirà a 

desglossar el pressupost del projecte en, cost material, cost de personal i cost d’aigua i 

electricitat. 

6.1. Cost del material 

El cost del material es divideix en el cost dels reactius (Taula 6-1), en el cost del material de 

laboratori (Taula 6-2) i el cost associat a la utilització dels diferents equipaments (Taula 6-3). 

Reactius Consum (u) Cost unitari (€/u) Cost (€) 
PLA 0,22 15 3,3 
HFIP 3,2 195 624 

Compost madur  
(Compo Universal) 

15 0,51 7,65 

Substrat orquídies 
(Flower) 

30 0,50 15 

Proteïna de soja 7 1,72 12,05 
  TOTAL 662 

Taula 6-1. – Costos derivats de l’ús de reactius i/o matèries primeres. 

 

Material Vida útil Consum (u) Cost unitari (€/u) Cost (€) 
Guants Un sol ús 15 0,2 3 

Material Oficina Un sol ús 2 3 6 
Higròmetre / Mesurador de 

pH 
Reutilitzable 1 15 15 

Estris per a la manipulació 
del compost 

Reutilitzable 2 6 12 

Paper mediador de pH Un sol ús 1 27,50 27,50 
Vasos de precipitats Reutilitzable 8 3,75 30 

Termòmetre Reutilitzable 1 15 15 
   TOTAL 108,5 

Taula 6-2. – Costos derivats de l’ús de material del laboratori. 

 

Equipament d’assaig Consum (u) Cost unitari (€/u) Cost (€) 
GPC/SEC 190 45 8.550 

SEM 2 20 40 
Campana extractora 18 0,1 3,6 

Estufa 1440 0,25 360 
  TOTAL 8.953,6 

Taula 6-3. – Costos derivats de l’ús d’equipaments del laboratori. 
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6.2. Cost de personal 

Les hores invertides en el projecte es detallen en la Taula 6-4.  

Personal Nº d'hores Preu (€/hora) Cost (€) 
Enginyer Químic 1000 10 10.000 

Doctor 70 50 3.500 
  TOTAL 13.500 

Taula 6-4. – Costos del personal implicat directament amb la realització del projecte. 

6.3. Costos d’aigua i electricitat 

En les següents taules (Taula 6-5 i Taula 6-6,) es detalla el consum elèctric dels diferents 

equipaments, així com el consum d’aigua.  

Equipament 
Potència 

màxima (W) 
Temps d’ús 

(h) 
Consum (kWh) Cost unitari 

(€/kWh) 
Cost (€) 

GPC/SEC 350 47,5 16,6 0,145 2,41 
Campana 
extractora 

200 18,0 3,6 0,145 0,52 

Estufa 800 1440 1152 0,145 167 
Altres 400 30,0 12,0 0,145 1,74 

    TOTAL 171,67 
Taula 6-5. – Consum elèctric i el seu cost segons la tarifa a l’any 2015 . 

 

El concepte altres inclou el cost associat al enllumenat i altres aparells del laboratori 

necessaris per a la seva operativitat. 

Procés Consum (m3) Cost unitari (€/m3) Cost (€) 
Neteja material 0,20 1,89 0,38 
Compostatge 0,01 1,89 0,02 

Altres 1,50 1,89 2,84 
  TOTAL 3,24 

Taula 6-6. – Costos derivats del consum d’aigua potable. 

6.4. Cost total 

El cost total del projecte serà doncs la suma de tots els costos desglossats amb anterioritat. 

El resultat es presenta a continuació (Taula 6-7).  

Concepte Cost (€) 
Reactius 662 
Material 108,5 

Equipament 8.953,6 
Personal 13.500 

Electricitat 171,67 
Aigua 3,24 

TOTAL 23.399,01 
Taula 6-7. – Cost total del projecte desglossat per concepte. 
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7. Estudi ambiental 

L’àcid polilàctic així com la resta de components que formen part del medi de compostatge no 

han de presentar a priori un efecte negatiu directe en l’ambient en degradar-se. L’àcid polilàctic 

no requereix de derivats de combustibles fòssils com a matèria prima. Tot i així, els processos 

de transformació que requerirà per a la seva producció a partir de les matèries primeres 

seguirà necessitant d’energia. En aquest cas, al tractar-se d’un projecte a escala molt reduïda 

no pren importància, però s’ha de tenir en compte en projectes de major envergadura. 

Per altra banda, si bé és cert que la majoria dels residus produïts en el projecte no haurien de 

presentar un efecte negatiu en el medi, una mala gestió dels residus acabant en un tractament 

inadequat, sí que pot presentar problemes indirectament i/o a la llarga. D’aquesta manera 

recalcarem els diferents tractaments dels residus produïts. 

A més a més s’ha de tenir en compte la despesa ambiental en forma d’electricitat i aigua 

consumida. 

Referent a l´ús del HFIP com a dissolvent en la realització de la cromatografia, amb el que 

sempre s’ha treballat sota la campana extractora, es consideren negligibles les pèrdues per 

evaporació i conseqüentment es recupera el mateix en estat líquid. 

7.1. Tractament de residus 

El propi PLA  utilitzat en els assajos de degradació no genera residus destacables, a més es 

tracta d’un material biodegradable. I segons especificació del fabricant pot ésser eliminat com 

a residu biodegradable a la fracció orgànica. Per altra banda no s’ha avaluat l’índex de toxicitat 

del compost obtingut, conseqüentment aquest és considerat fora d’especificació. A la Taula 

7-1 s’especifica la via de gestió dels diferents residus del projecte. 

 

Codi Residu Via de gestió 

140602 Dissolvent de laboratori halogenat (HFIP) Gestor de residus 
especialitzat 

190502 Fracció no compostada de residus de 
procedència animal o vegetal Compostatge 

190503 Compost fora d’especificació Deposició de residus no 
especials 

160506 Residus de laboratori contaminat Gestor de residus 
especialitzat 

200101 Paper Reciclatge de paper i cartó 
080309 Tinta impressió Deposició de residus inerts 

Taula 7-1. – Classificació dels residus i la seva gestió. 
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7.2. Despesa ambiental 

La despesa ambiental té en compte el consum d’aigua i electricitat durant el projecte. Ambdós 

han estat calculats prèviament en l’apartat de l’anàlisi econòmic. 

La despesa d’aigua associada a la neteja de material ha estat de 1,71 m3. 

El consum elèctric calculat prèviament ens resulta ser de 1184,2 kWh. A aquest consum 

elèctric se li associen les emissions a l’atmosfera de CO2. La mitjana de consum de diòxid de 

carboni derivada de la producció d’energia a l’any 2015 correspon a 0,267 kg CO2/kWh 

(Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2015). Es calcula tal i com es mostra a l’Eq. 7.1.  

1184,2 gh · ℎ · 0,267 ij ���
1 gh · ℎ = 316,2  gj ���                    (<=.  7.1) 

 

D’aquesta manera es considera que al llarg del projecte s’ha alliberat a l’atmosfera 316,2 kg 

de CO2 .
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha estudiat el comportament de materials derivats del PLA sotmesos a 

un procés de compostatge. El resultat general és que el PLA es degrada per compostatge a 

diferents nivells: alta biodegradació quan el compostatge es duu a terme en condicions 

industrials (temperatura constant de 58 ºC), baixa biodegradació si la temperatura del compost 

és la natural del procés. Els derivats de PLA tractats amb agent extensor de cadena mostren 

un avanç de la biodegradació inferior, degut a la compacitat de les cadenes polimèriques que 

ha generat l’agent ramificant. Els compostos de PLA que contenen nanopartícules de 

montmoril•lonita presenten un nivell de biodegradació superior als seus homònims sense 

càrregues, degut a que el silicat facilita la penetració d’aigua dins la proveta de PLA i el procés 

d’hidròlisi s’accelera. 

 

Conclusions particulars: 

1. Les mostres de PLA estudiades (4032D, 2002D, 4032D REX 0,5%, 2002D REX 0,5%, 

4032D INT 1%, 4032D CLAY, 4032D CLAY REX 0,5%) han estat caracteritzades per 

cromatografia de permeabilitat en gel. Les que contenen agent extensor de cadena han 

estat les de pes molecular més gran, això demostra que l’agent extensor de cadena ha 

funcionat correctament. 
 

2. Els experiments de compostatge no industrials de volum gran presenten fases 

termòfiles diferenciades, assolint temperatures de fins 60 ºC. El compostador 2, de 

contingut de mescla reactiva inferior pràcticament no ha pujat de temperatura, suggerint 

que no hi ha prou massa crítica per engegar el creixement de bactèries termòfiles. 
 

3. Les mostres de PLA tractades amb compostadors naturals amb fase termòfila 

presenten un nivell de degradació superior al compostador sense pic de temperatura. 

Aquest efecte de degradació del PLA a altes temperatures ja s’ha observat en molts 

altres experiments, demostrant que la temperatura és el paràmetre clau en la 

biodegradació del PLA. 
 

4. Les mostres de PLA REX, d’acord amb la conclusió general presentada, es degraden 

menys que les mostres sense extensor de cadena al compostatge natural.  
 

5. El tractament de PLA en un compostador natural no mantingut (compostador 4) 

presenta els nivells de degradació més petits. Segurament, la falta d’aigua i d’aeració 

dificulta el creixement de microorganismes.  
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6. El tractament de PLA en un sistema de compostatge isoterm a 58 ºC (industrial, grup 

de compostadors 5) dóna com a resultat una degradació pràcticament total en totes les 

mostres estudiades. La biodegradació complerta és als 33 dies. 
 

7. Les mostres degradades en els compostadors industrials perden pes molecular fins a 

uns 15.000 g·mol-1 als 20 dies de tractament, demostrant l’alta reactivitat del procés. 
 

8. Al compostador industrial 6, el medi de cultiu era pobre en nitrogen i es detecta una 

biodegradació inferior als compostadors ben formulats. Es demostra, conseqüentment, 

que el procés de compostatge és un autèntic procés de biodegradació. 
 

9. Totes les mostres estudiades i en totes les condicions (excepte el compostador 6) 

presenten un enterboliment (adoptant tonalitats més blanquinoses i/o opaques) degut 

a un recuit del polímer que condueix a una cristal·lització del PLA. 
 

10. Les mostres de PLA del compostador 5 s’esmicolen quan arriben a pesos moleculars 

per sota de 20.000 g·mol-1, massa molar suficientment baixa per perdre la integritat 

mecànica.  
 

11. Les ampolles de PLA que s’han tractat per compostatge industrial, i que estant 

formulades amb TiO2 o pigment blau, acaben amb resultats de degradació similar a la 

resta de mostres de PLA estudiades en condicions industrials. 

 

Publicació dels resultats del projecte: 

Els resultats referents als compostadors naturals d’aquest projecte, foren exposats el 10-12 

de Juny del 2015 al 7th European Meeting on Chemical Industry and Environment, a 

Tarragona. Sota el títol de: ”Study of biodegradation of PLA and chemically-extended-PLA by 

BOD analysis and compostability“.  
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