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RESUM 

Aquest treball de fi de grau (TFG) es realitza a la ETSEIB en el departament d’Enginyeria 

Química. Això ha permès tenir accés a informació específica pels experiments i les 

recerques realitzades i tenir un coneixement més proper al gran univers dels plàstics.  

La problemàtica base del TFG recau en la necessitat de substituir els esters de ftalat 

emprats com els plastificants més habituals, i que com s’ha pogut veure en aquest treball 

resulten tòxics. Per aquest motiu es decideix sintetitzar esters provinents de l’àcid tartàric, 

molt menys nocius i que seran productes amb potencial importància per la química verda.   

Primer de tot es farà un acostament a la química verda i els usos i funcions dels 

plastificants, així com l’estat actual de la tecnologia d’aquests. S’explicaran els èsters de 

ftalats més comunament sintetitzats i les causes de la seva toxicitat. Posteriorment 

s’explicaran els diferents mètodes d’esterificació que existeixen actualment fent èmfasi en 

el més habitual de mescla alcohol-ester. Aquest serà el mètode utilitzat en les síntesis 

realitzades però amb dues variants en funció del catalitzador, els mecanismes els quals 

seran explicats i després portats a la pràctica.  

Tot seguit es donarà a conèixer l’àcid tartàric. D’on prové, la seva estereoquímica i les 

seves aplicacions. Abans d’entrar en les síntesis de productes, es parlarà d’un assaig  

innovador de la universitat de Warsaw sobre la síntesi d’èsters d’àcid tartàric amb 

catalitzador àcid inorgànic. Els experiments es divideixen en dos grans blocs en funció del 

catalitzador emprat i els productes seran purificats extraient l’excés d’alcohol amb una 

bomba de buit. Els resultats seran analitzats mitjançant IR  i comparats entre ells.  

A continuació s’agafaran els millors candidats obtinguts a plastificant, i es plastificarà PVC 

en pols al 33% , sobre el total del producte. Amb el PVC plastificat es faran unes làmines 

que seran sotmeses a un assaig de duresa i a tracció del que s’extrauran conclusions 

interessants i es podrà comprendre quins èsters del àcid tartàric funcionen bé com a 

plastificant.  

Finalment es realitzarà un balanç econòmic del cost total de realitzar aquest treball i un 

estudi del impacte ambiental associat a la realització del projecte . 
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GLOSSARI 

ASTM American Society of Testing 

Materials 

BBP Butil Benzil ftalat 

BDO 1,4-Butandiol 

CAGR Compound Anual Growth Rate 

DBP Dibutil ftalat  

DEHLT Di 2-etil hexil L tartrat 

DEHP  Di 2-etil hexil ftalat 

DEP Di etil ftalat 

DIDP Di isodecil ftalat 

DINP Di isononil ftalat 

DMPLT Di -metil 4-pentil L tartrat 

DOA Di octil adipat 

DOP Di octil ftalat 

DTMHLT Di 3,5,5-trimetil hexil L tartrat 

EHHLT 2-etil hexil hexil L tartrart 

ESBO Oli de Soja Epoxidat 

HNLT Hexil Nonil L tartrat 

H7NLT Heptil Nonil L tartrat 

HPVC Compostos amb alt volum de 

producció 

IR Infraroig 

LPVC Compostos amb baix volum de 

producció 

PLA Àcid polilactic 

PHA Polihidroxialcanoats 

PBT Polibutilenterftalat 

PTT Politrimetilentereftalat 

PVC Clorur de polivinil 

TBT Titanat de tetrabutil 

THF Tetrahidrofuran 

TPA Àcid tereftàlic  
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PREFACI 

Origen del projecte 

L’origen del projecte ve donat pel departament de polímers de la ETSEIB més 

concretament de la branca de bioplàstics, en la que em vaig interessar un cop en Jordi 

Bou, el tutor del projecte, em va parlar de les investigacions que volia dur a terme. Seguint 

la línia d’altres projectes en l’elaboració de bioplastificants en col·laboració amb el doctorant 

del centre especialitzat en la investigació de bioplàstics.  

De les opcions que es van presentar la que més em va atraure és la síntesi d’èsters 

procedents de l’àcid tartàric, per ser utilitzats com a plastificants de PVC. El qual tracta de 

un projecte innovador amb moltes perspectives de futur, en un sector com la química verda, 

cada cop més en alça. 

Motivació 

Actualment els plàstics s’han fet un lloc en les nostres vides, substituint gran varietat de 

productes i fent-nos la vida més còmode en molts aspectes, són un ingredient vital per a la 

fabricació de gairebé totes les industries existents donant una versatilitat als productes que 

no s’havia vist mai. Però es tracta d’una arma de doble fil, a causa de les seves 

característiques que els fan tan desitjables com són la seva durabilitat i longevitat. Es 

calcula que cada persona del mon desenvolupat genera 1,25kg de residus plàstics al dia 

(1). La seva demanda segueix creixent sense pausa i s’acumulen en abocadors i oceans 

de forma desproporcionada.  

Alguns d’aquests plàstics poden arribar a tenir més del 50% d’additius contaminants com 

els ftalats (2). És per aquest motiu que sorgeix la necessitat de canviar la industria química 

actual per una amb menys impacte ambiental, en la que es  fa necessari trobar productes 

naturals que puguin competir amb els actuals, a partir de bons rendiments i alta qualitat. 

Per aquesta raó suposa un gran repte personal la cerca de nous mètodes “ecofriendlys” 

per a la fabricació de plastificants que puguin permetre un futur sostenible.  
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INTRODUCCIÓ 

La producció de plàstics al món va superar els 299 milions de tones  l’any 2013; a causa 

de la seva versatilitat en el processat y el seu baix cost, combinat amb les seves bones 

propietats físiques i químiques s’ha convertit en indispensable en la societat actual (3).  

 

Tot això sumat a la incorporació d’additius com ara els plastificants han aconseguit 

diversificar  encara més els usos dels plàstics, fent dels plastificants un element essencial 

per millorar les seves propietats. Com a conseqüència la producció de plàstic no fa més 

que créixer i es tracta en gran part de productes de difícil eliminació, a causa de les seves 

bones propietats, un cop se’ls ha acabat la vida útil. Es per això que es indispensable fer 

avenços en aquest sector ja sigui en la síntesis de nous plàstics biodegradables o bé de 

additius plàstics amb menor impacte ambiental, tal i com s’ha realitzat en aquest projecte i  

que a més a més siguin capaços de convèncer els consumidors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.1- Producció mundial de plàstics de 1950 a 2014 (4) 
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Objectius  

La finalitat del projecte és sintetitzar èsters de l’àcid tartàric per ser empleats com a 

plastificants del PVC, per tal d’obrir rutes alternatives en la producció de plastificants, 

aportant una solució sostenible als plàstics. Per aconseguir-ho s’utilitzaran dos mètodes 

diferents, el primer mètode serà una esterificació àcid-alcohol amb catalitzador àcid, que 

és el mètode més convencional  per a l’obtenció d’esters i un procediment alternatiu, aquest 

últim utilitza els mateixos reactius però canvia el catalitzador per un compost 

organometàl·lic.   

Objectius particulars: 

 

 Síntesi  d’èsters derivats d’alcohols de cadena llarga i de l’àcid tartàric pel 

mètode de Fischer. 

 Síntesi  d’èsters derivats d’alcohols de cadena llarga i de l’àcid tartàric pel 

mètode del  catalitzador organometàl·lic. 

 Comparació de l’eficiència entre els mètodes de síntesi. 

 Purificació dels productes obtinguts. 

 Caracterització química dels èsters obtinguts per espectroscòpia IR. 

 Preparació de materials de PVC plastificat amb els èsters obtinguts i amb 

comercials. 

 Avaluació de les propietats dels materials de PVC plastificat. 

 Estudiar quin dels èsters de l’àcid tartàric obtinguts tenen bones propietats 

plastificants. 
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Abast 

En el present projecte s’explicaran 4 mètodes d’esterificació, d’entre els quals només el de 

mescla alcohol-àcid serà emprat en les síntesis de bioplastificants, utilitzant dos 

catalitzadors diferents dintre dels molts existents, un de convencional: àcid fosfòric; i un 

altre de organometàl·lic: TBT. Aquests mètodes seran explicats a fons i la resta s’explicaran 

sense profunditzar tant. Es sintetitzaran més productes pel nou mètode que pel 

convencional, ja que les obtencions de productes per aquest procediment no tenen tant de 

valor al tractar-se de síntesis conegudes. Tot i això serviran com a comparativa pel nou 

mètode i per veure la validesa del àcid tartàric com a plastificant, ja que si es desconeix si 

el mètode i el producte són fiables, en cas que les síntesis fallin no es podrà saber si el 

problema són els reactius o el procediment.  

Tots els candidats a plastificants no seran sotmesos al procés de plastificació amb PVC i 

els posteriors assaigs de duresa i a tracció, només els que tinguin més probabilitats  de ser 

competitius, a partir de les conclusions extretes de les síntesis, les purificacions i la 

caracterització per IR.  

Tots els assaigs i experiments es duran a terme a nivell de laboratori, sense fer referència 

al nivell industrial, la seva extrapolació queda fora del abast d’aquest projecte i podria ser 

analitzat en un projecte posterior al que s’empren. 
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CAPITOL 1. La química verda i els plastificants 

1.1 Química verda 

La química verda, també coneguda com a química sostenible o química ambientalment 

benigna, consisteix en el disseny de productes i processos químics que redueixen o 

eliminen l’ús, la generació i producció de substancies perilloses, evitant al màxim el rebuig 

i l’ús indiscriminat de les matèries primes no renovables. Aquesta s’aplica en tot el cicle de 

la vida d’un producte químic: disseny, fabricació i utilització. (5) 

Aquesta ha sigut i es una font de benestar i comoditat pels humans, d’alguna manera a 

donat lloc a diversos productes que cada dia ens simplifiquen i ens fan més agradable el 

dia a dia, s’ha guanyat una bona part del crèdit per la millora del nivell de vida. 

Fins fa uns anys es considerava que el desenvolupament tecnològic implicava 

necessàriament un cost ambiental que pagar i un perill potencial pel ciutadà comú. De la 

mateixa manera no es tenia consciència de la possibilitat de l’esgotament dels recursos 

naturals utilitzats com a matèria prima dels processos de producció, un altre problema era 

la inadequada disposició dels residus directament i de manera indiscriminada al aire, aigua 

i sòl.  

Per tant l’eliminació i la reducció dels residus, el consum d’energia i una major seguretat 

no només són d’interès per la humanitat i l’entorn, també per a la industria, que segons un 

informe al 2011 realitzat per  Navigant Research (equip d’investigacions de mercat) 

suggereix que la química verda podrà estalviar 65.5 mil milions de dòlars per al 2020.(6) 

Un altre informe publicat al maig del 2011 per la BlueGreen titulat: The Economic Benefits 

of a Green Chemical Industry in the United States: Renewing Manufacturing Jobs While 

Protecting Health and the Environment  (Les avantatges econòmiques de la industria 

química sostenible en Estats Units: La renovació de llocs de treball en el sector de la 

fabricació mentre es protegeix la salut i el medi ambient). Demostra que es possible crear 

nous llocs de treball en la industria mentre es protegeix el medi ambient. (7) 

Mitjançant el disseny i la innovació a nivell molecular, la química verda s’ha constituït com 

una poderosa eina que contribueix amb 12 principis, publicats originalment pels fundadors 

de la química verda, Paul Anastas i John Warner en el llibre Green Chemistry: Theory and 

Practice (Oxford University Press, Nueva York, 1998). 

 

http://www.bluegreenalliance.org/news/publications/document/Green-Chemistry-Report_FINAL.pdf
http://www.bluegreenalliance.org/news/publications/document/Green-Chemistry-Report_FINAL.pdf
http://www.bluegreenalliance.org/news/publications/document/Green-Chemistry-Report_FINAL.pdf
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Aquests 12 principis ens proporcionen un amplia visió de com implantar aquesta modalitat 

(8) 

 

1. Prevenció de residus, que netejar o tractar. 

2. Economia atòmica, que tots el àtoms continguts en el producte es trobin després en el 

procés. Evitar la formació de subproductes. 

3. Síntesis més segures, que generin baixa o nul·la toxicitat per als humans i l’ambient. 

4. Productes més segurs, eficaços i de baixa o nul·la toxicitat. 

5. Agents auxiliars més segurs, evitar l’ús de dissolvents, i utilitzar els més innocus. 

6. Eficiència energètica, utilitzar condicions de temperatura i pressió atmosfèrica, sempre 

que sigui possible. 

7. Matèries primes renovables, implementar en els processos l’ús de matèries 

renovables, sempre que sigui tècnica i econòmicament viable. 

8. Reducció de derivats, mitjançant inhibidors, ja que els subproductes o derivats utilitzen 

quantitats addicionals de reactius generant residus. 

9. Catàlisis, es preferible l’ús de catalitzadors, ja que els reactius estequiomètrics, 

s’utilitzen en excés i nomes serveixen un sol cop. 

10. Degradabilitat, dissenyar productes químics que al ser rebutjats després de complir la 

seva funció, es descomponen per donar lloc a compostos innocus que no persisteixen 

en l’ambient. 

11. Prevenció de la contaminació, amb supervisió i control, per evitar o reduir la formació 

de subproductes. 

12. Prevenció d’accidents, dissenyar productes que redueixin el potencial d’accidents, 

com explosions, focs i fugues al ambient. 
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En el present treball es seguiran aquests principis en la mesura del possible, ja que si es 

vol aconseguir que els residus generats siguin mínims i millori la imatge de la química actual 

els nous projectes hauran de seguir aquestes directrius. Sobretot si el que es vol 

aconseguir es sintetitzar productes de caràcter ecològic com es el cas d’aquest treball .  

1.2 Els Plastificants 

1.2.1 Què és un plastificant? 

Tal i com defineix la ASTM, un plastificant és una substància que incorporada en un plàstic 

o elastòmer incrementa la seva flexibilitat, manejabilitat o distensibilitat. Conceptualment, 

és un solvent orgànic d’alta temperatura d’ebullició que quan es afegit a una substància 

rígida, li imparteix flexibilitat. Els plastificants inclouen gran varietat de productes orgànics 

líquids, com fraccions de petroli, destil·lats de carbó, greixos animals i extractes de plantes, 

i productes provinents de la reacció d’aquests materials. Els plastificants d’èster, són els 

més moderns. Els elastòmers i els polímers plàstics poden ser materials durs, secs o rígids 

que, per moltes aplicacions, necessiten els plastificants. El plastificant entre altres 

contribucions, redueix la viscositat de la fosa, baixa la temperatura de la transició vítria de 

segon ordre o pot reduir el mòdul elàstic de un polímer. (9) 

1.2.2 Quina es la seva funció?  

Els plastificants són modificadors de polímers, com son tota la resta d’ingredients inclosos 

en la formació d’un elastòmer o un plàstic. Els plastificants poden ser afegits segons la 

seva funció en el compost o pel seu tipus. Algunes de les classificacions poden ser internes, 

externes, químiques, físiques, èsters, olis, primaris, secundaris etc. Els plastificants interns 

inclouen monòmers flexibles (segments tous) incorporats regular o irregularment entre 

monòmers inflexibles (segments durs) d’una cadena de polímer. Els polímers flexibles 

poden ser afegits a polímers rígids, per exemple, cautxú de nitril en policlorur de vinil (PVC) 

o empeltats a les cadenes laterals per reduir la cristal·linitat i la Tg mitjançant la reducció 

de forces intermoleculars. Els plastificants externs són materials que interactuen físicament 

amb el elastòmer o plàstic però que no reaccionen químicament amb el polímer. 

Hi ha dos tipus diferents de plastificants externs, solvents i no solvents. Els èsters comuns 

i els polimèrics son ambdós plastificants externs i físics. Els plastificants físics tenen menor 

atracció amb el polímer, tals com ponts d’hidrogen o forces de van der Waals, però, com a 

plastificants externs no reaccionen químicament amb el plàstic. Els plastificants químics 

per contra ataquen de tal manera que es redueix el pes molecular de la cadena del plàstic.  
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Sota les condicions òptimes, els èsters són solvents per polímers amorfs, és a dir, el 

polímer podria eventualment dissoldre en el plastificant. Amb els polímers cristal·lins o semi 

cristal·lins, alguns plastificants poden entrar en les zones cristal·lines i en les regions 

amorfes.  

Els plastificants primaris i secundaris són  termes relacionats amb la compatibilitat amb els 

polímers. Els plastificants primaris entren primer en els sistemes del polímer. Els 

plastificants que penetren en les regions cristal·lines o les regions semi cristal·lines del 

polímer son referides com a primaris. Si les regions amorfes del polímer son penetrades, 

el plastificant pot ser considerat de tipus solvent. Els secundaris son plastificants que no 

penetren la matriu polimèrica i són emprats com a dissolvents dels plastificants primaris.  

S’ha establert que els plastificants poden tenir dos usos diferenciats. La següent 

caracterització mostra les diferents funcions i en general els efectes com a :  

Productes auxiliars per la elaboració: 

 

 Disminució de la temperatura de processat. 

 Increment de l’adherència i la lubricitat.  

 Millora la fluïdesa del plàstic.  

 Redueix el “mixer sticking” i el “mold sticking”.  

 Millora l’adherència a la soldadura.  

 Redueix els nervis del plàstic.  

 

Com a modificador de propietats: 

 

 Suavitzar el polímer. 

 Incrementa el rang de temperatura d’utilitat i la flexibilitat, .  

 Disminueix el mòdul de Young i la resistència a la tracció.   

 Incrementa la cohesió i l’elongació. 

 Disminueix la temperatura de transició vítria (Tg). 

 Millora l’aparença superficial. 

 Redueix la carrega estàtica.   

 



Síntesis i aplicació en PVC de bioplastificants procedents de l’àcid tartàric       Pàg. 16               
 

 

Idealment, un producte auxiliar hauria de reduir la temperatura de processat sense afectar 

la temperatura d’estovament del producte final (Figura 1.1). La temperatura d’estovament 

serà el límit màxim d’utilitat del producte final. El plastificant com a modificador de propietats 

idealment disminuirà la Tg o temperatura d’estovament sense disminuir la temperatura de 

processat (Figura 1.1). 

Això representa una ampliació del rang de temperatures d’utilitat gràcies al plastificant. La 

temperatura d’estovament serà el límit inferior d’utilitat del producte final. Com a exemple , 

es pot aplicar el raonament en les rodes de cautxú utilitzades en les regions àrtiques. El 

plastificant es afegit a la recepta disminuint la Tg del compost, proveint el compost amb 

unes propietats millorades en climes freds. Això permet a la roda tenir una temperatura 

d’estovament més baixa sense alterar la temperatura de fluïdesa del compost.(9)  

 

1.2.3 Compatibilitats   

Si la compatibilitat entre polímer i plastificant es correcta, els dos materials formaran una 

mescla homogènia durant el processat i un cop curat, el plastificant es mantindrà en el 

compost un cop es refrigeri i es mantingui a baixa temperatura. Des d’un punt de vista 

pràctic, solament es necessari que la compatibilitat sigui observada  en la quantitat  de 

plastificant adequada per produir l’efecte desitjat. Per aconseguir un alt grau de 

compatibilitat, en general es necessari que el plastificant i el polímer presentin 

aproximadament la mateixa polaritat. Prèviament, els plastificants eren descrits com a 

solvents de moderadament alt pes molecular i baixa volatilitat. La seva habilitat per 

aconseguir i mantenir la compatibilitat amb el polímer depèn dels mateixos factors que 

governen el comportament dels solvents orgànics senzills i els soluts. (9) 

Figura 1.1- Resposta d’un plastificant com a auxiliars de procés (esquerre) i com a aplicació final (dreta). (9) 
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1.2.4 Efecte de la cristal·linitat del polímer  

La plastificació té lloc primàriament en la fase amorfa dels polímers hi es aquí on els 

plastificants exerceixen el seu característic efecte de disminuir la Tg. Alguns dels polímers 

amb alta cristal·linitat accepten només petites quantitats de plastificant, resultant una 

diferencia amb la estructura cristal·lina intacta molt petita. Inversament, si plàstics altament 

plastificats és mantenen a temperatures per sota del punt de fusió del plastificant, es donarà 

lloc a la cristal·lització i el plastificant serà forçat a sortir del polímer. (9) 

1.2.5 Plastificants en PVC 

En el projecte és plastificarà PVC, per tant es important saber quines són les 

característiques més importants a conèixer per plastificar-lo amb eficàcia.  El policlorur de 

vinil (PVC) és el segon termoestable amb més demanda al mercat (30 milions de tones 

any) i és per molt, el polímer que més mercat ofereix als additius, el volum combinat de 

plastificants i modificadors de propietats representa aproximadament el 75 % d’additius 

plàstics global.  

El PVC consisteix en una llarga cadena de polímers amb un alt pes molecular. Els 

plastificants, com els èsters de ftalat, són líquids. Les condicions de processament, que 

involucren calor i pressió, fan que els polímers i els líquids s’ajuntin. El plastificant ideal per 

PVC ha de ser compatible amb el polímer base i presentar molts grups polars, ja que la 

presència d’aquests permet l’establiment d’interaccions amb la resina polimèrica, el líquid 

actua com a lubricant intern i permet que les cadenes de polímer es moguin les unes contra 

les altres, brindant-li flexibilitat. A més a més han de presentar un pes molecular entremig 

per evitar problemes de migració a part d’una viscositat adequada per poder ser processats 

mitjançant processos convencionals, llavors el material pot ser moldejat o format en una 

varietat de productes útils.(10) 

1.2.6 Classificacions de plastificants 

Hi ha diversos tipus de plastificants, cada qual té compatibilitat amb un tipus de polímer 

determinat i en funció del determinat us que se li vulgui donar. Aquests poden ser agrupats 

segons la seva tipologia de la següent manera: èsters ftàlics; esters  fosfòrics;  èsters 

adípics, azelaics i sebàcics; èsters cítrics; èsters trimelítics; hidrocarburs halogenats; 

hidrocarburs (alifàtics, naftènics i aromàtics): èsters benzoics; èsters  d’àcids grassos, 

èsters grassos epoxidats; polièsters (plastificants polimèrics) i polímers policondensats. 

(11) 
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Els èsters procedents de l’àcid tartàric no entren dintre d’aquesta classificació ja que es 

tracta de una síntesi nova, però s’espera que tinguin unes propietats semblants als altres 

èsters dicarboxílics; com els adípics, azelaics i els sebàcics. Aquesta classe de plastificants 

són físics ja que no afecten químicament al polímer al qual són afegits i estan pensats per 

ser sotmesos a temperatures baixes en les quals ofereixen les seves millors propietats.  

1.3 Els ftalats 

Els plastificants  convencionals més utilitzats tenen base de ftalat. Durant els últims 50 anys 

aquest tipus de plastificants s’han empleat principalment en la indústria plàstica, ja que 

presenten excel·lents propietats, entre les que destaca la seva resistència química a 

dissolucions aquoses (aigua, saliva, sang...). Al voltant del 87 % de tots els ftalats produïts 

s’utilitzen per fer PVC tou . El 13% restant s’utilitza per la producció de vernissos, cel·lulosa, 

colors, cautxú, lubricants poliamides, repel·lents d’insectes, fixadors per perfums, com a 

agent congelant per explosius i per fluids d’arrancada per bombes. 

Els ftalats són de lluny, els plastificants més àmpliament utilitzats. En primer lloc, per fer 

PVC flexible per aplicacions en la industria de l’automòbil, de la construcció, cablejat, 

revestiments, aparells mèdics i joguines. En aquestes aplicacions la quantitat de ftalat pot 

arribar a representar entre un 5 i un 60% del pes total del plàstic o resina. Els ftalats són 

produïts per la reacció de l’anhídrid ftàlic amb l’alcohol apropiat des del metanol fins al 

isodecanol, o bé com a cadena lineal o amb algunes branques en presència d’àcid sulfúric 

concentrat com a catalitzador. El excés d’alcohol és recuperat i reciclat i els ftalats són 

purificats per destil·lació al buit o carbó actiu. Un ampli rang de ftalats de diverses longituds 

de cadena i estructura proveeix les propietats i la 

rentabilitat adequades per diversos processos i 

requeriments mecànics.  

Els de vuit o nou carbonis, tals com el DEHP, DOP, 

DIDP i el DINP , són els més àmpliament utilitzats 

en l’àmbit general. El DOP és el plastificant 

dominant utilitzat en el PVC, proveint un baix cost. 

El 2-etilhexanol, produït per la dimerització del 

butiraldehid,  és més barat que l’isononil alcohol el 

qual  es preparat  per la carbonació d’una olefina.  

Els ftalats de cadena llarga són utilitzats quan l’alta 

temperatura i estabilitat són requerides. Els ftalats 

d’un i dos carbonis són utilitzats com a solvents.(12)  

Figura 1.2- Percentatges de consum de ftalats a 
la UE. (13) 
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La producció de ftalats arreu del món s’estima que va arribar a ser de 4 milions de tones 

l’any, en la dècada dels 90. En quan a la producció a nivell europeu, aquesta es centra en 

països del ’est i pot arribar a assolir el milió de tones l’any. La UE, segons la regulació del 

consell divideix els productes químics en dos categories, compostos amb alt volum de 

producció (HVPC),els quals son produïts o importats en quantitats superiors a les 1000 

tones per any, i compostos amb baix volum de producció (LVPC), que es produeixen o 

s’importen en quantitats compreses entre 10 i 1000 tones l’any. La llista HPVC inclou 22 

ftalats i 11 més es troben en la llista de LPVC. El ftalat més utilitzat és el DEHP(representa 

al voltant del 50% del consum total europeu) (13). 

En un principi és pensava que l’ús de ftalats no era perjudicial per l’ésser humà, però 

després de diversos estudis amb animals s’ha pogut comprovar que els ftalats afecten  el 

sistema endocrí causant greus problemes de fertilitat i en el desenvolupament del sistema 

reproductor, sobretot en la etapa prenatal i neonatal. Posteriorment es van mostrar 

evidències directes de canvis adversos en la salut reproductora humana provocada pels 

ftalats. Es va realitzar un estudi a Bulgaria en dones embarassades que van desenvolupar 

complicacions en l’ embaràs, en humans aquests estudis sobre efectes dels ftalats, es van 

realitzar a pacients que requerien tractaments de diàlisis i que regularment estan exposats 

a quantitats considerables de ftalats.  

Aquests també tenen un dèbil efecte cancerigen en rates i ratolins amb afectació al fetge. 

En primats l’afectació es bastant més baixa, pel que es pot esperar que aquesta toxicitat 

sigui també baixa en humans.  

Per tant es pot concloure que els efectes dels ftalats s’han documentat suficient, per el que 

especialment les dones embarassades i els infants poden ser blanc d’efectes nocius en 

l’ésser humà.(14)  

Com a conseqüència la legislació actual s’ha posat  ferma per tal d’eliminar i limitar en gran 

mesura aquesta classe de plastificants. (13) 

 

 Per començar l’any 2001 s’inclou el DEHP com a substància prioritària en el 

àmbit de política d’aigües.  

 

 L’any 2005 s’estableix un màxim de 0,1 % en massa de per diversos plastificants 

amb base de ftalat entre els quals està inclòs el DEHP per productes de 

puericultura i joguines.  
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 L’any 2007 es donen uns valors llindar per a l’emissió en l’atmósfera i l’aigua a 

partir de les quals es necessari comunicar anualment a la autoritat competent les 

quantitats. Els valors llindar de informació pública d’emissions a la atmosfera es 

de 10 kg/any i per l’aigua i el sol de 1kg/any.   

 

 L’any 2008  s’estableixen uns nivells màxims de DEHP per aigües residuals de 

1,3 micrograms per litre i del mateix valor però en mitjana anual per aigües 

superficials. Aquell mateix any també s’estableixen restriccions per objectes 

plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments, això limita l’ús de DEHP i 

de DBP en concentracions de 0,1 % i 0,05% respectivament  sobre el producte 

final. A més a més s’estableix com a límit de migració 1,5 mg/kg per el DEHP i 

de 0,3mg/kg pel DBP.  

 

 Per acabar l’any 2011  s’estableix per llei que els productes amb base de ftalat 

són tòxics per a la reproducció humana. 

 

 

És per això que la seva producció s’ha reduït a la meitat en els últims 10 anys com a 

conseqüència de la mala propaganda i les restriccions legals. Així doncs a partir d’aquestes 

lleis implantades en aquests últims anys i la possibilitat que sorgeixin nous estudis que 

fonamentin més restriccions és decideix realitzar un projecte en la cerca d’una alternativa 

als ftalats.  

A fi de trobar una alternativa és decideix en el present projecte sintetitzar èsters provinents 

d l’àcid tartàric per tal de veure la viabilitat dels bioplastificants en front dels convencionals 

i així començar una investigació que pugui donar pas a la substitució dels ftalats per 

productes amb un risc menor per a la salut. 
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1.4 Estat de la tecnologia de bioplastificants  

La mida global de la industria dels bioplastificants va ser estimada de 887,3 kilotones l’any 

2016. La demanda creixent de “bio-based” materials en diverses “end us industries” 

s’anticipa que incrementarà la seva producció i consum global. Aquests biopolímers són 

àmpliament utilitzats per manufacturar la superfície de revestiments de polímers, cables i 

com a additiu en la industria dels plàstics. (15) 

 
Figura 1.3- Predicció d’ingressos de la venta de bioplastificants als Estats Units, en funció del origen 
del bioplastificant. (15) 

El subministrament  de  ftalats tòxics  com el DBP, el BBP o el DEP ha portat un creixement 

de la sensibilització del consumidor en economies emergents com l’Índia o la Xina, les 

quals esperen impulsar la demanda de bioplastificants. Aquests ofereixen bastants 

beneficis com el funcionament elèctric en temperatura comparat amb els polímers sintètics 

quan s’utilitzen per fer cables. Aquests additius són derivats de productes renovables com 

l’àcid succínic, l’oli de ricí, el ESBO, els citrats i altres que ajudin a reduir la petjada de 

carboni.  

A més a més, la prohibició d’additius ftalats sumat a la estricta política de regulació de 

embalatge de productes alimentaris i farmacèutics ha impulsat el creixement de resines 

plàstiques respectuoses amb el medi ambient. No obstant, les fluctuacions en el preu de 

les primeres matèries i els alts costs associats amb els bioplastificants anticipa una frenada 

en el creixement del mercat  fins l’any 2025.  

El mercat nord-americà serà portat per un creixement de la demanda de bioplastificants 

utilitzats en la producció de una gran varietat d’envasat de productes acabats, tèxtils, 

construcció, agricultura, automoció i el transport. L’alta implementació d’innovacions i les 

avançades tecnologies d’extracció i el suport de procediments per augmentar la demanda 

de clients d’arreu, són alguns dels factors significants que influenciarà el creixement de la 

indústria regional els propers anys. 
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Els bioplastificants són principalment manufacturats a partir de vegetals com a primeres 

matèries, i són utilitzats com alternativa als plastificants tradicionals amb base de petroli. El 

ESBO i l’àcid succínic son les dues primeres matèries més comunament utilitzades per la 

producció d’aquests additius. El ESBO es una de les primeres matèries més preferides per 

ser usades com additius en el embalatge de menjar, particularment utilitzat per plastificar 

PVC.   

Malgrat això, continus canvis en directius mediambientals, protocols, i polítiques de 

“blending” són dificultats crítiques que han de fer front les industries, intensificant l’amenaça 

d’afectar el mercat global de bioplastificants. A més a més que les companyies estan optant 

per alternatives petroquímiques de baix cost sense comprometre’s amb el rendiment del 

producte que s’espera que desencadeni en el mercat creixent dels pròxims anys. 

Tot i això, el creixement de la conscienciació sobre els efectes adversos d’utilitzar 

productes basats en el petroli ha estat un factor determinant pels  consumidors de polímers 

de canviar a materials sostenibles, donant un augment constant en la industria global.  

1.4.1 Demanda dels bioplastificants 

L’ESBO domina el mercat general amb una ponderació del 37 % del total de la demanda 

de 2016. L’oli de soja és un oli vegetal de color groc derivat de les llavors de soja. És 

àmpliament utilitzat com a estabilitzant i com a additiu en plastificants. (15) 

Els àcids succínics són utilitzat per formular plastificants que produeix PVC flexible amb 

propietats mecàniques similars comparat amb el DOA, que ajuden a la producció d’additius 

ecològics que no tenen ftalats i presenten més alta sostenibilitat que els seus homòlegs 

tradicionals. 

De la mateixa manera, l’oli de ricí i els seus derivats també són utilitzats per produir 

bioplastificants. Aquest demostra resistència a la dispersió de pigment, a la hidròlisi i 

presenta alta compatibilitat amb polièters i polialcohols. Els citrats són biodegradables i 

compostables plastificants pel PLA, PVC, PHA i altres biopolímers. 

Algunes de les potencies mundials han canviat l’enfocament cap a la sostenibilitat en els 

processos d’elaboració per reduir les emissions de carboni, els residus i l’energia. Els 

biopolímers reciclats estan guanyant ràpidament popularitat des de que decreixen els 

efectes adversos en l’entorn i asseguren els beneficis pels productors d’olis vegetals.  
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1.4.2 Aplicacions dels bioplastificants 

La demanda l’automoció i el transport s’estima que observarà el creixement més ràpid 

sobre el període projectat entre el 2017 i el 2025 i s’anticipa que creixerà en un CAGR 

per sobre del 11% en aquest període. Els bioplastificants ajuden a reduir el consum i les 

emissions ja que redueixen el pes del vehicle. Les fàbriques de interiors d’automòbils 

també estan preparades per acceptar biopolímers els que proveeixen propietats 

mecàniques similars comparades amb els seus homòlegs sintètics. 

Alguna de les avantatges addicionals inclouen alta rigidesa, excel·lent estabilitat 

dimensional, millor brillantor superficial, i millor resistència tèrmica al xoc.  

En el segment dels materials d’embalatge s’espera que sigui testimoni d’un bon 

creixement durant el mateix període. Aquests additius especials juguen un rol integral 

en els paquets protectors, paquets rígids i flexibles en contacte amb aliments (caixes, 

cartrons, altres), i diverses opcions d’empaquetatge per industries. Les companyies 

globals d’empaquetatge han implementat, processos de fabricació sofisticats i fàcilment 

adaptables per estratificar les necessitats particulars dels clients, especialment en 

empaquetatges de menjar. Aquests materials biosostenibles ajuden a protegir el menjar 

i incrementen la seva pròpia vida per l’increment de propietats de barrera com 

antimicrobians, oxigen i resistència a la humitat.  

 

 

En l’agricultura i la horticultura, els plàstics respectuosos amb el medi ambient són 

utilitzats per fabricar lones, tubs de reg, pel·lícules de fumigació de terres, degoteigs, 

farmacioles... Com a conseqüència de les restriccions mediambientals relacionades 

amb la petjada de carboni acompanyat amb la millora de la durabilitat i propietats 

millorades dels productes acabats s’espera que en aquest sector tinguin avantatja sobre 

els plàstics sintètics. (15)  

Figura 1.4- Ingressos  del 2016 de plastificants per aplicació.(15) 
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Varies industries participants del mercat dels bioplastificants inclouen Evonik industries, 

Dow Chemicals çcompany, Lanxes AG, PolyOne Corporation, BioAmber Inc, Danisco 

US Inc. Altres companyies globals incloent BASF SE, Solvay SA, i Emery Oleochemicals 

LLC estan activament compromeses en tecnologia i en innovacions de productes, 

col·laboracions industrials, i iniciatives de I+D per ampliar la seva gamma de productes 

i augmentar el nombre de clients. Economies emergents tals com Xina, Japó i l’Índia 

s’esperà que obrin un nou mercat per la industria en aquest període. La industria és 

consolida amb algunes companyies ocupant un quota de mercat significant. 

Alguns fabricants són sensibles als preus de l’energia junt amb els costs de les matèries 

primeres, els quals creen reptes per guanyar grans marges de beneficis, a causa de la 

naturalesa volàtil dels preus d’aquests materials en el mercat global. Les companyies 

sovint estan preparades per respondre en cas de senyals que pronostiquin aquest canvi, 

mitjançant reestructuracions, aturades temporals de producció i altres estratègies 

empresarials.(15) 
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CAPÍTOL 2. Els èsters i l’àcid tartàric.  

2.1 L’esterificació  

2.1.1 Què és un Èster?  

Un èster es un compost carbonílic que deriva de la reacció química entre un àcid carboxílic 

i  un alcohol. Representat en la següent figura:  

 
Figura 2. 1- Estructura general d’un èster. (16) 

Els èsters són substàncies que compten amb una enorme importància industrial. Degut a 

aquesta importància s’han dut a terme nombrosos processos per a la seva obtenció final. 

Les seves aplicacions principals en l’actualitat són ser utilitzats com antisèptics, com a 

substancies aromatitzants, per a la síntesi de colorants, per l’elaboració de fibres 

sintètiques, en la producció de sabó i en l’indústria alimentària. També són utilitzats com a 

lubricants, adhesius i com a plastificants, tal i com es tractarà de reflectir en aquest projecte.  

2.2 Reaccions de formació d’esters   

2.2.1 Mescles alcohol-àcid 

La forma més comuna d’obtenir èsters, és l’utilització de calor per tal d’escalfar una mescla  

d’àcid i alcohol, amb una petita quantitat de catalitzador àcid, tal i com va obtenir Emil 

Fischer l’any 1895. L’altre mecanisme explicat tracta sobre l’utilització d’un compost 

organometàl·lic com a catalitzador. Existeixen altres catalitzadors que poden ser utilitzats 

en l’esterificació com ara resines, àcids de Lewis, o metalls, però no s’hi farà referencia ja 

que aquests no s’han emprat en la preparació del treball.(17) 
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2.2.1.1 Amb catalitzador àcid inorgànic  

Els àcid inorgànics com el H2SO4, HCl, HI i el H3PO4, encara són àmpliament aplicats en 

la industria química. Sota aquestes condicions, són utilitzats com a catalitzadors 

homogenis per un preu barat, alta activitat, eficiència i una actuació estable. Han estat 

subjectes d’extensius estudis a causa de la seva llarga historia. Per posar un exemple, 

l’estudi del equilibri de l’àcid acètic en etanol va ser realitzat el any  1862.  

Molts investigadors han conduit experiments per estudiar el mecanisme i la cinètica de 

l’esterificació promoguda per àcids minerals. Resumint les investigacions i els 

desenvolupaments recents, l’esterificació és una cursa d’addició-eliminació en la 

presència d’un àcid inorgànic, generalment complint el següent mecanisme. 

 

2.2.1.1.1 Reacció Bimolecular o Esterificació de Fischer 

Aquest mètode té com a catalitzador un àcid fort, ja que gràcies al catalitzador s’afavorirà 

la protonació del grup carbonil que es la etapa més lenta i així augmentar la velocitat de la 

reacció.(18) El mecanisme s’inicia amb una protonació del grup carbonil del àcid carboxílic, 

el que provoca un augment de la electrofília d’aquest grup. A continuació, l’alcohol ataca el 

grup carbonil protonat per formar un intermedi tetraèdric que conté un grup sortint: l’aigua. 

La regeneració del grup carbonil provoca l’expulsió d’aigua i formació del èster protonat.  

Figura 2. 2- Mecanisme de la reacció bimolecular o esterificació de Fischer.(18) 
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Finalment, l’intercanvi protònic amb una molècula d’aigua regenera el catalitzador àcid. Si 

se segueix el mecanisme en la forma directa es té el mecanisme per la reacció de 

esterificació catalitzada per àcid. 

Aquesta reacció és reversible i s’assoleix el equilibri quan encara queden quantitats 

apreciables de reactius.(Eq 2.1) 

     𝑅𝐶𝑂2𝐻 + ROH ⇌ RCO2R + H2O        (Eq 2.1) 

Per exemple, si fem reaccionar un mol d’àcid acètic amb un alcohol etílic amb presència 

d’una mica de àcid sulfúric fins arribar a l’equilibri(després de varies hores) s’obté una 

mescla de casi dos terços de mol d’èster i aigua, i un terç de mol d’àcid i alcohol. Si es 

comença amb un mol d’èster i un d’aigua obtenim una altre vegada aquesta mateixa 

mescla d’equilibri en presència d’àcid sulfúric. El mateix catalitzador de la reacció directa, 

l’ió d’hidrogen també  catalitza la reacció inversa, la hidròlisi.  

Per tant, com es pot veure aquesta reversibilitat és un inconvenient en la preparació directa 

d’un èster a partir de l’àcid. Tot i això es pot suplir aquesta mancança de dues maneres 

diferents: 

 

 Si l’àcid o el alcohol són barats i de fàcil adquisició s’utilitzen en excés 

per desplaçar l’equilibri a la formació de productes i així augmentar el 

rendiment del èster. 

 

 Per eliminació d’un dels productes també es pot desplaçar l’equilibri a la 

dreta. 

Així doncs com es veurà posteriorment en el apartat de síntesis del projecte, s’utilitzarà 

aquesta segona tècnica per tal d’augmentar el rendiment en la formació de productes (19).  

L’avantatge principal d’aquest procés és que es tracta d’un procediment d’una etapa, el 

que permet reduir temps i costos, indispensable si s’hagués d’extrapolar aquest mètode a 

gran escala per la fabricació de plastificants. A més a més d’utilitzar reactius poc 

contaminants comparat amb la utilització de clorurs de àcid per tal de sintetitzar-los.   
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2.2.1.2 Catalitzador organometàl·lic  

Els compostos organometàl·lics contenen enllaços entre carbonis i metalls proveint una 

font d’àtoms de carboni nucleofílics els quals poden reaccionar amb carbonis electrofílics 

per formar un nou enllaç carboni-carboni. Aquests compostos són pràctics en els 

processos catalítics. Per exemple el titanat de tetrabutil (TBT), és un catalitzador ben 

conegut per l’esterificació entre un diàcid i un diol en la industria dels polièsters. El 

mecanisme de catàlisi és mostra en la següent pàgina.(17) 

2.2.1.2.1 Catàlisis amb titanat de tetrabutil 

Els catalitzadors amb base de titani és coneixen des de fa molts anys i són àmpliament 

utilitzats en la producció de polibutilentereftalat (PBT), politrimetilentereftalat (PTT) entre 

altres. Recentment, els desenvolupaments de catalitzadors basats en titani han fet un gran 

progrés, sobretot enfocant-se en el disseny per ser estables i tenir bona activitat i color.  

Com exemple de com actua el TBT com a catalitzador es presentarà el següent 

mecanisme d’esterificació,  entre l’àcid tereftàlic (TPA) i el 1-4butandiol(BDO), catalitzats 

per Ti(OBu)4 (TBT). Tal i com es mostrà en l’il·lustració, la reacció involucra la formació 

d’un adducte entre un grup carbonil i l’àtom de Ti. Encara que el sistema de reacció del 

TPA i el BDO és heterogeni, pot ser assumit que la esterificació té lloc només en la fase 

líquida.  

   

Figura 2. 3- Mecanisme de la mono esterificació entre el BDO i el TPA catalitzat per Ti (OBu)4. (17) 
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El mètode anterior pateix la desavantatge de decolorar els productes a causa de varies 

reaccions paral·leles que es donen en major freqüència al augmentar la temperatura. 

L’aigua un dels productes de reacció ha de ser contínuament eliminada per aconseguir 

bons rendiments d’esterificació. Això sumat amb la limitació de la temperatura de la reacció 

per evitar la decoloració del producte, requereix l’ús d’un líquid portador que disminueixi el 

punt de ebullició, com el benzè o el toluè per eliminar l’aigua azeotròpicament, sacrificant 

rendiment. L’ús del titanat de tetrabutil com a catalitzador d’esterificació ha sigut una millora 

en aquesta direcció, apart de ser un excel·lent catalitzador d’esterificació, aquest permet 

que la reacció pugui ser donada a terme a temperatures al voltant del punt d’ebullició del 

alcohol, sense necessitat de l’ús d’un portador líquid evitant la deterioració del color del 

producte.  

2.2.2 Alcohòlisi de clorurs d’àcid  

Les reaccions típiques dels clorurs d’àcid son les substitucions nucleofíliques. El clor es 

expulsat en forma d’ió clorur o de clorur d’hidrogen i el seu lloc l’ocupa l’òxid procedent de 

l’alcohol. Els clorurs d’àcid són els derivats més reactius dels àcids carboxílics. (Eq 2.2) 

    𝑅𝐶𝑂𝐶𝑙 + ROH → RCO2R + HCl        (Eq 2.2) 

Aquesta reacció és produeix en medi bàsic per això s’utilitza piridina o hidròxid de sodi 

aquós, que no només serveix per neutralitzar el clorur de hidrogen produït sinó també per 

catalitzar la reacció.  

Aquest procediment té com a avantatge que es tracta d’un procés irreversible amb una 

conversió del 100% però presenta la problemàtica de ser un procés de dues etapes , ja 

que primerament s’ha de obtenir el clorur d’àcid derivat del àcid en qüestió fent-los 

reaccionar amb clorur de tionil o pentaclorur de fòsfor. 

A més a més de la necessitat de l’eliminació de la sal corresponent un cop s’ha dut a terme 

la reacció i de l’utilització de productes clorats altament contaminants.(20) 
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2.2.3 Alcohòlisi d’anhídrids d’àcid 

Els anhídrids donen les mateixes reaccions que els clorurs d’àcids, però una mica més 

lentament, els segons generen una molècula de HCl, mentre que els primers en donen una   

d’àcid carboxílic. Així doncs, són productes menys perjudicials pel medi ambient ja que no  

generen HCl corrosiu.(21) (Eq 2.3) 

 

           (CH3CO)2O + CH3OH → CH3CO2CH3 + CH3CO2H   (Eq 2.3) 

             

La problemàtica d’aquesta síntesi es l’extracció o neutralització del àcid per obtenir l’èster 

desitjat. 

2.3 Ús de diferents catalitzadors pel procés de esterificació   

D’altre banda  a part de seguir una línia d’investigació dels plastificants provinents de l’àcid 

tartàric, s’ha volgut investigar sobre els mètodes d’esterificació per sintetitzar plastificants 

realitzant una comparativa entre el mètode més usual d’esterificació de Fischer amb   

l’utilització de catalitzador àcid (H2SO4) i la posterior eliminació d’aigua mitjançant la trampa 

de Dean Stark, en front  un mètode no tan convencional però amb bones perspectives, que 

tracta de canviar el catalitzador àcid per titanat de tetrabutil, sense necessitat d’utilitzar el 

parany de Dean Stark, mètodes que seran exposats i comparats en pàgines posteriors.    

2.4 L’àcid tartàric  

L’àcid tartàric és un àcid orgànic, blanc i cristal·lí que està 

present en la naturalesa en algunes plantes, més sobretot en 

el raïm. La seva sal, el bitrartrat de potassi, conegut 

comunament com crema de tartar, es desenvolupa 

naturalment en l’elaboració del vi.  

 

Aquesta sal usualment és barrejada amb bicarbonat i venuda com a llevat químic utilitzat 

com a agent de fermentació en la preparació de menjar. El àcid per si mateix es afegit en 

menjars com a agent antioxidant i per donar un distintiu to àcid. L’àcid tartàric es un alfa-

hidroxi-carboxílic àcid, es dipròtic  i aldàric en característiques àcides, a més a més de ser 

el derivat dihidroxil del àcid succínic.  

Figura 2. 4- Crema de tartar o 
bitrartat de potassi. (22) 
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Figura 2. 6- Estructura general de l’àcid tartàric.(23)  
        

2.4.1 Historia 

L’àcid tartàric va ser aïllat per primera vegada del bitartrat de potassi sobre el 800 DC, per 

l’alquimista Jabir inb Hayyan. El procés modern de sintesí va ser desenvolupat l’any 1769 

per el químic suec Carl Wilhelm Scheele.  

L’àcid tartàric va jugar un rol important en la descoberta de la quiralitat química. Aquesta 

propietat de l’àcid tartàric va ser observada primerament l’any 1832 per Jean Baptiste Biot, 

qui  va observar l’habilitat per rotar llum polaritzada. Louis Pasteur va continuar la recerca 

l’any 1847 investigant les formes del cristalls de tartrat de sodi, els quals va trobar que eren 

quirals. Pasteur també va ser el primer en produir una mostra pura d’àcid levotartàric.  

2.4.2 Aplicacions 

 

 Un dels múltiples sectors de utilització de l’àcid tartàric és l’industria alimentaria. 

Utilitzat com a acidificant i conservant natural, emulsionant en pastisseria, 

ingredient en el llevat (com s’ha explicat en paràgrafs anteriors), en gelatines i 

en begudes gasoses.   

 

 En la indústria farmacèutica s’utilitza per la preparació d’antibiòtics, pastilles 

efervescents, medicina per les cardiopaties i compostos terapèutics per 

combatre la SIDA.  

 

 En la industria de la construcció s’utilitza com a retardant del fraguat en el guix i 

el ciment.  

 

 S’utilitza en l’industria química com a reactiu de laboratori, galvanotècnia , 

fotografia y com a receptor d’ions metàl·lics i s’esperen unes bones 

característiques com a plastificant. (Pàg.33) 

  

Figura 2.5-Cristalls d’àcid 
tartàric (24) 
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2.4.3 Estereoquímica 

L’àcid tartàric de forma natural és quiral, i és una molt útil matèria prima en la síntesis 

orgànica. La seva forma natural és l’àcid dextrotartàric  o L (+) àcid tartàric. A causa de ser 

un producte existent en la naturalesa el fa més barat que el seu enantiòmer i el seu 

mesoisòmer. És per aquest motiu que totes les síntesis d’aquest treball s’han donat amb 

el enantiòmer L. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Àcid L tartàric   

El isòmer L de l’àcid tartàric és industrialment produït en grans quantitats. S’obté com a 

subproducte de la fermentació en forma de sediments. El primer pas del procés consisteix 

en fer reaccionar el bitartrat de potassi amb hidròxid de calci per tal de produir tartrat de 

calci.(25) (Eq 2.4) 

KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H + Ca(OH)2 → Ca(O2CCH(OH)CH(OH)CO2) + KOH + H2O 

          (Eq 2.4) 

Posteriorment es tracta la sal amb àcid sulfúric aquós per tal d’obtenir  l’àcid. (Eq 2.5) 

 

Ca(O2CCH(OH)CH(OH)CO2) + H2SO4 → HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H + CaSO4 

 

         (Eq 2.5) 

Figura 2. 7- Estructura dels estereoisòmers de l’àcid tartàric(20) 
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2.4.5 Reaccions d’esterificació de l’àcid tartàric 

Actualment la síntesi de plastificants procedents de l’àcid tartàric ha estat poc investigada 

i es coneixen pocs casos documentats del seu ús com a plastificants, però recents estudis 

de la facultat de química de Warsaw a Polònia han fet descobriments  interessants en 

aquesta direcció. (26) Han estudiat 13 èsters diferents procedents de l’àcid tartàric i els han 

aplicat per plastificar PLA i s’han obtingut conclusions interessants, alguns d’ells han estat 

força funcionals hi han aconseguit disminuir de forma notable la Tg (temperatura de 

transició vítria) del PLA a més a més de la seva rigidesa i fragilitat.   

Tot i això algun d’ells ha presentat problemes a l’hora de fusionar-se amb la matriu 

polimèrica especialment els que presenten substituents més llargs com són el 

dietilhexilLtartrat o el dioctil.  

Dit això algun d’aquests plastificants van ser sotmesos a assaigs a tracció, en el que 

s’obtenen unes bones característiques de plastificació en front del PLA pur.  

El plastificant amb millors característiques sotmès a tracció en aquest estudi va ser el L-

tartrat de dietil representat com a 2b en la següent figura.  

Es pot apreciar la disminució de la tensió de ruptura i el augment de l’elongació al 

trencament de forma significativa en el cas de la fusió amb PLA.   

Així doncs a partir d’aquestes conclusions extretes de l’article de l’universitat de Warsaw 

es donen raons a sintetitzar plastificants procedents de l’àcid tartàric i posteriorment tractar 

de plastificar PVC, tal i com es veurà a continuació aquest àcid serà el producte de partida 

de totes les esterificacions.  

Figura 2. 8-Mostres extretes en 5 i 25 min de la màquina extrusora, les mostres de 
mescla PLA/2b són al 40% respecte el PLA. (26) 



Síntesis i aplicació en PVC de bioplastificants procedents de l’àcid tartàric       Pàg. 34               
 

 

CAPÍTOL 3. Síntesi i caracterització de plastificants 

3.1 Aparells utilitzats 

3.1.1 Dean Stark  

El aparell o trampa de Dean Stark és una peça de vidre utilitzada en química per tal  

d’eliminar aigua o altres líquids del medi de reacció.(27) S’utilitza en combinació amb un 

condensador de reflux i un matràs col·lector per eliminar de manera continua l’aigua que 

es produeix durant la reacció química que te lloc a la temperatura de reflux.  

L’aparell consta d‘una peça vertical cilíndrica de vidre, normalment amb graduació 

volumètrica en tota la seva longitud i amb una aixeta de precisió en la part inferior de 

manera similar a una bureta. La part superior del cilindre s’acolla la part inferior del 

condensador de reflux (refrigerant). De la part superior lateral del cilindre surt un braç que 

s’inclina i acaba en forma vertical per adaptar-se al matràs de la reacció. Durant la reacció, 

els vapors formats pel dissolvent del component a eliminar pugen del matràs de reacció 

fins el refrigerant i condensen caient el col·lector de Dean Stark. En aquest els líquids 

immiscibles es separen en dos fases o capes. Quan la fase superior (menys densa) arriba 

al nivell del braç lateral flueix de tornada cap al matràs de reacció mentre que la fase inferior 

queda en la trampa. 

La trampa arriba a la seva capacitat màxima quan la fase inferior arriba al nivell del braç 

lateral i a partir d’aquest punt, la fase inferior tornaria a fluir també cap el matràs de reacció. 

Per tant, es important eliminar part d’aquesta capa a través de l’aixeta de la part inferior del 

Dean Stark tantes vegades com sigui necessari. 

Existeixen dos tipologies de trampa per l’aparell de 

Dean Stark un per a dissolvents amb densitat 

superior a l’aigua >(0,998 g/ml) en el que el braç se 

situa en la part inferior de la trampa  i l’altre per 

dissolvents amb densitat inferior que es el cas del 

present projecte i el que s’ha explicat anteriorment, 

fent servir toluè com a dissolvent  (0,865g/ml).   

Aquest equip s’utilitzarà en les esterificacions 

realitzades amb catalitzador àcid inorgànic per tal 

d’aconseguir un rendiment de esterificació molt 

elevat, gràcies a l’eliminació de l’aigua i el 

desplaçament del equilibri cap a la dreta.  Figura 3. 1 Aparell de Dean Stark 
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3.1.2 El rotavapor  

El rotavapor és l’aparell que, mitjançant una destil·lació al buit, permet l’evaporació ràpida 

de dissolvent d’una dissolució, recuperant el solut (líquid o sòlid). Generalment s’utilitza 

una trompa o una bomba o membrana de buit. (28)  

En la següent figura es mostren les parts que composen el rotavapor. Bàsicament presenta 

els mateixos elements que un aparell de destil·lació al buit amb les avantatges que la 

mecanització proporciona en quan a comoditat i rapidesa. El matràs de destil·lació és 

connecta al tub evaporador que dirigeix dissolvents cap a l’interior de un refrigerant de tipus 

serpentí, i s’assegura amb una pinça o clip. Una vegada que els vapors condensen, el 

dissolvent es recull en el matràs col·lector. El rotavapor porta un motor incorporat que fa 

girar el matràs i evita que el dissolvent salti violentament mentre se li aplica el buit. Aquest 

mecanisme permet que el líquid del interior humidifiqui una major superfície del matràs i 

contribueix a que la evaporació es realitzi de manera controlada.  El matràs de destil·lació 

pot escalfar-se externament mitjançant un bany termostàtic  d’aigua. 

 
Figura 3. 2- Rotavapor i esquema de les seves parts. (29) 

 

Per facilitar la col·locació del matràs al tub i la seva introducció en el bany d’aigua, el 

rotavapor està unit a un suport metàl·lic que mitjançant un gat, permet pujar i baixar tot el 

muntatge.  

El rotavapor serà utilitzat en el present  projecte per eliminar el toluè i el dioxà afegits com 

a dissolvents per la reacció d’una forma ràpida i sense necessitat d’altes temperatures.  
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3.1.3 La bomba de buit   

La bomba de buit emprada és una bomba rotativa de paletes. Aquesta consisteix en una 

carcassa cilíndrica [1], un rotor de posició excèntrica [2] i varies paletes de moviment lliure 

[4]. Les paletes s’ubiquen en les ranures del rotor [3] i a mida que el rotor gira, la força 

centrífuga les llança contra la paret cilíndrica mentre crea una càmera entre el rotor i el 

cilindre [7]. El volum de la càmera canvia a mida que el rotor gira. Des del port d’entrada 

[5], el volum de la càmera s’engrandeix i després disminueix cap el port de sortida [6]. Quan 

l’aire entra pel port d’entrada [5] i la càmera s’engrandeix[7], les aletes creen un buit. Quan 

s’empeny l’aire a través de la càmera i es comprimeix es produeix pressió en el port de 

sortida [6]. En el cas dels productes sintetitzats la duració de la destil·lació al buit ha sigut 

d’entre 2 i 3 hores per cada un. (30) 

   
   Figura 3. 3-Bomba de buit i esquema de les seves parts. (30) 

3.2 Síntesi de plastificants  

3.2.1 Síntesi amb catalitzador àcid inorgànic (H3PO4)  

Per tal de dur a terme aquest procés s’ha fet ús d’un  aparell de Dean Stark i un rotavapor 

que permetran l’eliminació de l’aigua i del toluè respectivament. Posteriorment es va 

realitzar una destil·lació al buit per extreure l’alcohol que hagi sobrat (purificació) i a  

l’eliminació del catalitzador mitjançant neutralització i filtració.     

Els productes sintetitzats per aquest mètode i avaluats a continuació són:  

 

 DEHLT-1 

 DEHLT-2 

 DTMHLT 
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3.2.1.1 Síntesi del dietilhexil L tartrat 

Els alcohols que s’han emprat per a la síntesi dels nous bioplastificants són de cadena 

llarga perquè convé que el producte final no sigui ni volàtil ni massa fluid, per evitar la 

migració i la mobilitat dels plastificant en el sí del polímer. 

Els millors plastificants sempre han estat derivats d’alcohols ramificats, per això la majoria 

dels productes preparats s’han obtingut a partir d’alcohols ramificats com el 2-etil-hexanol, 

3,5,5-trimetilhexanol i el 2-metilpentanol. Els èsters lineals s’han sintetitzat com a 

referència. 

El dietilhexil L tartrat prové de l’esterificació d’àcid L tartàric amb 2-etilhexanol. Aquest tipus 

de reacció produeix aigua, que és de desinterès en l’estudi d’aquest projecte, pel que 

s’elimina mitjançant l’ajuda del toluè i dioxà amb la trampa de Dean Stark, el toluè s’afegeix 

per tal de arrossegar l’aigua cap a la trampa de Dean Stark i el dioxà s’afegeix per 

aconseguir solubilitzar una mica més l’àcid i evitar que el reactiu es cremés abans de 

completar la reacció. Tal i com s’ha explicat amb anterioritat (pàg. 26-27), el catalitzador és 

àcid fosfòric el que donarà el medi àcid necessari perquè es pugui dur a terme la reacció 

d’una forma més ràpida. 

La estequiometria de la reacció és la següent (Eq 3.1):                                       

𝐶4𝐻606 + 2𝐶8𝐻18𝑂 ⇄ 𝐶20𝐻38𝑂6 + 2𝐻2𝑂     (Eq 3.1) 

Així doncs es va procedir a la pesada de reactius a la balança analítica, prèviament al 

abocament al matràs:   

 

 Àcid (L) tartàric= 12 g (0,08 mols).  

 Etilhexanol = 35 g (0,268mols). 

 Toluè= 25ml. 

 Dioxà=25ml .          

 Àcid fosfòric=1ml . 

Aquests valors poden semblar erronis ja que no es segueix l’estequiometria de la reacció 

on hi es present un excés d’alcohol, segueixen uns valors experimentals reals on 

s’especifiquen els valors de referència de reactius emprats (31), tanmateix  es van realitzar 

diferents assajos a proporció estequiomètrica i els reactius es cremen. (Figura 3.4)  
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Posteriorment es comença la reacció escalfant el matràs en una manta calefactora al 30% 

prèviament  preparat el muntatge del Dean Stark. No és fins al cap de 30 minuts que 

comença a produir-se la reacció en la que poc a poc s’anirà evaporant el toluè i el dioxà i 

anirà arrossegant l’aigua formada. Les mostres comencen sent de color transparent fins 

que acaben agafant un color groguenc al cap de unes hores. Aquest factor més el de 

l’acumulació de aigua en el Dean Stark equivalent al total de aigua teòrica formada per la 

reacció de 2,88 ml*, ens farà aturar el procés que aproximadament té una durada de 24 

hores.  

Càlcul formació aigua*: 

12𝑔𝐶4𝐻6𝑂6
×

1 𝑚𝑜𝑙

150 𝑔
×

2 𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙𝐶4𝐻6𝑂6

×
18 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 2,88 𝑔𝐻2𝑂  

L’èster obtingut es deixarà refredar en el matràs i es prepararà el muntatge del rotavapor 

per tal d’eliminar els dissolvents i productes volàtils que no siguin d’interès. Posteriorment 

es deixarà refredar i es posarà el producte en un envàs de plàstic etiquetat (Figura 3.5). 

Figura 3.4-Síntesi de DEHLT a proporció estequiomètrica(dreta) i amb excés 

d’alcohol(esquerre). 

Figura 3.5- Síntesi de DEHLT 
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El producte obtingut serà sotmès a posteriori a una sèrie de proves per tal de comprovar 

que la reacció s’ha dut a terme de forma de correcte (IR,RMN) .També es realitzaran una 

sèrie de proves de plastificació per tal de veure les característiques dels productes, 

aquestes seran un assaig de duresa i un altre de tracció. 

Aquest producte es de gran interès com a bioplastificant  que ha pogut ser demostrat en el 

TFG d’un estudiant de grau de la universitat (32) i per tant  es repeteix l’operació utilitzant 

el doble de reactius. 

Síntesi de DEHLT-2  

 

 Àcid L tartàric=24,01 g(0,16 mols). 

 2Etilhexanol=70 g(0,54 mols). 

 Toluè=50 ml. 

 Dioxà=50 ml . 

 Àcid fosfòric 2 ml. 

A continuació es presentaran  la resta de productes catalitzats per àcid fosfòric en el que 

s’ha utilitzat el mateix procediment experimental i muntatge, per tant no s’hi tornarà a fer 

referència. Al final s’obtenen un 58 g de l’ester DEHLT (97 % abans de purificar) 

   

3.2.1.2 Síntesi de Ditrimetilhexil L tartrat  

El ditrimetilhexil L tartrat està sintetitzat a partir del 3,5,5 trimetil 1-hexanol i àcid tartàric. 

Les condicions de treball són les mateixes que les del apartat anterior. L’estequiometria de 

la reacció és (Eq 3.2): 

𝐶4𝐻606 + 2𝐶9𝐻20𝑂 ⇄ 𝐶22𝐻40𝑂6 + 2𝐻2𝑂    (Eq 3.2) 

La quantitat en grams de reactius, dissolvents i catalitzador utilitzats va ser:  

 

 Àcid tartàric= 24 g(0,16 mols). 

 3,5,5-trimetilhexanol= 69,24 g(0,48 mols). 

 Toluè= 50 ml. 

 Dioxà=50 ml.  

 Àcid fosfòric=2ml.  
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Després de la reacció es va transferir el 

producte al rotavapor per tal d’extreure els 

dissolvents i productes volàtils que no 

interessaven. D’aquesta manera es va obtenir 

un èster gairebé transparent amb tons 

groguencs, i líquid a temperatura ambient que 

també serà caracteritzat i avaluat en  assaigs 

posteriors (Figura 3.6). S’obtenen 80 mL 

d’èster. 

 

3.2.2 Eliminació del catalitzador  

3.2.2.1 Neutralització 

Un cop s’han eliminat els dissolvents i disposant dels 

diferents èsters en estat líquid, cal neutralitzar l’àcid 

fosfòric emprat com a catalitzador en cadascuna de les 

mostres. Per aconseguir-ho s’ha procedit a afegir 

Na2CO3 (Figura 3.7), que reaccionarà amb l’àcid per 

formar fosfat de sodi. La reacció que es dona a terme 

es la següent (Eq 3.3): 

3𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2𝐻3𝑃𝑂4 ⇄ 2𝑁𝑎3𝑃𝑂4 + 3𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂   (Eq 3.3) 

La quantitat de sal necessària per neutralitzar el H3PO4 serà (Eq 3.4):  

𝑥 𝑚𝑙𝐻3𝑃𝑂4
×

1,71 𝑔

1 𝑚𝑙
×

1 𝑚𝑜𝑙𝐻3𝑃𝑂4

98 𝑔
×

3 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑎2𝐶𝑂3

2 𝑚𝑜𝑙𝐻3𝑃𝑂4

×
105,99𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
 

(Eq 3.4)  

Valors teòrics afegits en la neutralització: 

𝑥 = 1 𝑚𝑙 ⇒  2,774 𝑔𝑁𝑎2𝐶𝑂3 
; 𝑥 = 2𝑚𝑙 ⇒ 5,548 𝑔𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

 

Valors reals afegits en la neutralització: 

𝑥 = 1 𝑚𝑙 ⇒  3,15𝑔𝑁𝑎2𝐶𝑂3 
; 𝑥 = 2𝑚𝑙 ⇒ 6,22𝑔𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

 

 

Figura 3.7-Sal de carbonat de sodi 
emprada en la neutralització. 

Figura 3.6. Síntesi de DTMHLT 
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S’afegeix un excés mesurat de  ≈10% de sal ja que extreure el segon protó de la sal es 

més complicat en termes cinètics.  

El catalitzador es neutralitza i posteriorment s’elimina per tal que el plastificant sigui neutre 

i el medi àcid no afecti al seu funcionament normal  un cop s’hagi unit amb la matriu 

polimèrica de PVC.  

 

3.2.2.2 Filtració al buit  

La filtració al buit és una tècnica de separació de mescles sòlid-líquid, serà la tècnica 

utilitzada per separar la sal de fosfat de sodi recollint l’èster purificat. La mescla s’introdueix 

en un embut pla amb paper de filtre acoblat al fons. Des de el 

fons del embut s’aplica buit mitjançant una trompa d’aigua 

acoblada en un matràs kitasato que succiona la mescla, el 

sòlid es queda atrapat entre els porus del filtre (Figura 3.8). 

La resta de la mescla travessa el filtre i queda dipositada al 

fons del recipient. Aquest procés es més ràpid que la filtració 

per gravetat i es indicada en processos en els que la filtració 

es lenta.  

Un cop s’ha dut a terme la filtració es procedeix a la pesada 

de la sal obtinguda, amb el que es veurà si el catalitzador s’ha neutralitzat correctament. 

(Eq 3.5) 

𝑥 𝑚𝑙𝐻3𝑃𝑂4
×

1,71 𝑔

1 𝑚𝑙
×

1 𝑚𝑜𝑙𝐻3𝑃𝑂4

98 𝑔
×

1 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑎3𝑃𝑂4

1𝑚𝑜𝑙𝐻3𝑃𝑂4

×
163,94𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
 

          (Eq 3.5) 

 

 Massa de la sal precipitada síntesi DEHLT-1;  teòrica =2,86g     experimental=3,12g . 

 Massa de la sal precipitada síntesi DEHLT-2; teòrica=5,72g       experimental=6,23g . 

 Massa de la sal precipitada síntesi DTMHLT; teòrica= 5,72g     experimental= 6,26g .  

 

Experimentalment s’obté més pes a causa del excés de sal inicial emprada, sumat a les 

impureses possibles presents en la síntesi del plastificant. 

Figura 3.8- Muntatge de 
filtració al buit amb trompa 
d’aigua. 
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3.2.3 Síntesi amb catalitzador organometàl·lic (TBT)  

Els productes sintetitzats amb titanat de tetrabutil (TBT) són:    

 DEHLT 

 DTMHLT 

 HNLT 

 H7NLT 

 DMPLT 

 EHHLT 

 

3.2.3.1 Síntesi de dietilhexil L tartat  

Posteriorment a la síntesi del DEHLT per mètodes convencionals un cop es va veure que 

pel mètode convencional s’havia realitzat amb èxit, es va voler realitzar una primera prova 

amb el nou catalitzador i sense utilitzar el aparell de Dean Stark ni dissolvent. A partir d’un 

article de la universitat de Bombay (33) hem pogut extreure les condicions de partida del 

nostre experiment. Aquestes seran aplicades en tots els casos d’esterificació per aquest 

mètode amb lleugeres variacions que s’aniran exposant a mida que es vagin produint. Dit 

això les condicions de partida són:  

 

 Temperatura del bany: 165ºC  

 Temps de reacció: 24 hores  

 Mols de TBT afegits: 0,005 mols/ mol d’alcohol 

 Agitació: 100 rpm    

Els reactius són els mateixos que en el cas anterior de síntesi de DEHLT convencional 

amb l’únic canvi del catalitzador. (Eq 3.1) 

𝐶4𝐻606 + 2𝐶8𝐻18𝑂 ⇄ 𝐶20𝐻38𝑂6 + 2𝐻2𝑂   (Eq 3.1) 

Primer de tot es procedeix a la pesada en balança analítica dels reactius previ al 

abocament al baló, al ser la primera prova es va fer amb quantitats petites.  

 

 Àcid tartàric: 3,001g. 

 2etilhexanol: 5,2 g. 

 Titanat de tetrabutil: 0,068 g.  
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Primerament s’afegirà l’àcid al baló, en segon lloc l’alcohol i per acabar el catalitzador. El 

baló amb els reactius serà escalfat en un bany de silicona sobre una placa calefactora a 

un 50 % de potència, mitjançant un termòmetre s’anirà controlant la temperatura del bany 

perquè no superi els 165º i es deixarà reaccionar durant 24 hores.   

Al acabar l’esterificació es va poder veure que part del producte s’havia cremat, però 

procedint a la caracterització per IR i analitzant la part que no s’havia cremat del èster era 

casi idèntic al sintetitzat mitjançant el mètode convencional amb el que es va decidir seguir 

fent proves. 

 

3.2.3.2 Síntesi de DEHLT-2  

Es va decidir tornar a realitzar la mateixa síntesi amb petites modificacions, es va duplicar 

el contingut de reactius i  es van posar en un baló més gran un cop pesats, també  es va 

augmentar la velocitat d’agitació fins a les 200 rev/min . 

 

 Àcid tartàric: 6g. 

 2etilhexanol: 10,4 g. 

 Titanat de tetrabutil: 0,135 g.   

 

Al cap de 24 hores es va poder veure que el resultat havia canviat en comparació amb la 

síntesi anterior ja que el producte no s’havia cremat. Per tant es va procedir a seguir 

sintetitzant èsters amb possibilitats de ser plastificants mitjançant aquest mètode (Figura 

3.8). S’obtenen uns 12 mL d’èster, que correspon a un rendiment del 100 %. 

 
         Figura 3.9 Síntesi de DEHLT, primeres proves amb TBT. 
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3.2.3.3 Síntesi de Ditrimetilhexil L Tartrat 

Els reactius de partida són els mateixos que en el cas de síntesi convencional, en aquesta 

síntesi es va decidir afegir només proporcions estequiomètriques de reactius per veure si 

al canviar de catalitzador no calia afegir un excés de alcohol. Aquesta reacció ve donada 

per la següent estequiometria: (Eq 3.2) 

𝐶4𝐻606 + 2𝐶9𝐻20𝑂 ⇄ 𝐶22𝐻40𝑂6 + 2𝐻2𝑂   (Eq 3.2) 

 

Els productes de partida pesats són:  

 

 Àcid tartàric:  12 g(0,08 mols). 

 3,5,5-trimetilhexanol: 23,08 g(0,16 mols) . 

 Titanat de tetrabutil: 0,27 g.  

El resultat  evidencia la necessitat d’un excés d’alcohol perquè la reacció es pugui  donar 

a terme sense problemes ja que el producte es va cremar, tanmateix va ser caracteritzat 

per espectroscòpia infraroja.(Figura 3.9) (20 mL 100 % rendiment) 

 

Figura 3.10-Síntesi de DTMHLT 
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3.2.3.4 Síntesi de Hexil Nonil L Tartrat 

Els reactius de partida en la síntesi del hexilnonilLtartrat són l’àcid tartàric el hexanol i el 

nonanol els quals seran afegits en proporció estequiomètrica més un excés mesurat 

d’alcohols dintre del baló on es produeixi la reacció. Les condicions de partida seran les 

mateixes que en el cas anterior. A continuació es presenta l’estequiometria de la reacció 

(Eq 3.6): 

𝐶4𝐻606 + 𝐶9𝐻20𝑂 + 𝐶6𝐻14𝑂 ⇄ 𝐶19𝐻36𝑂6 + 2𝐻2𝑂  (Eq 3.6) 

Els reactius pesats són: 

 

 Àcid tartàric: 24g(0,16 mols). 

 Hexanol: 24,5 g(0,24 mols). 

 Nonanol:34,62 g(0,24 mols). 

 Titanat de tetrabutil:0,82 g.  

El producte obtingut  va estar a punt de cremar-se i es va 

decidir, que en les síntesi posteriors s’afegís 10 ml de dioxà 

a la mescla, per intentar solubilitzar millor l’àcid tartàric i 

evitar que es cremi en un principi, aquest solvent no 

presentarà cap problema ja que al tenir un punt d’ebullició 

més baix que  la temperatura de la reacció evaporarà 

sense problemes. Tanmateix el producte serà analitzat per 

IR i es  sotmetrà a assaigs de duresa i tracció.(Figura 3.11). 

Rendiment 60 mL (100 %) 

Hexil Nonil L tartrat 2 

Els productes de partida pesats són: 

 

 Àcid tartàric: 24 g(0,16mols). 

 Hexanol: 24,53g(0,24 mols). 

 Nonanol: 34,61 g(0,24 mols). 

 Dioxà: 10 ml.  

 Tetrabutil titanat: 0,82 g. 

Figura 3.11- Síntesi de HNLT-1 
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Al cap de 24 hores es va obtenir un producte menys degradat amb una mica de terbolesa 

però amb millors característiques. Per tant es seguirà afegint una mica de dioxà a la mescla 

en les síntesi posteriors.(Figura 3.12)  

                                                      Figura 3.12-Síntesi de HNLT-2 

 

3.2.3.5 Síntesi de Heptil Nonil L Tartrat  

Els reactius de partida en la síntesi del heptil nonil L tartrat són el heptanol, el nonanol i el 

àcid tartàric amb els quals es seguirà el mateix procediment que en el cas anterior amb les 

modificacions pertinents. (Eq 3.7)  

𝐶4𝐻606 + 𝐶9𝐻20𝑂 + 𝐶7𝐻16𝑂 ⇄ 𝐶20𝐻38𝑂6 + 2𝐻2𝑂  (Eq 3.7) 

Les quantitats de partida mesurades en balança analítica seran:  

 Àcid tartàric: 24 g(0,16 mols). 

 Heptanol: 27,89 g (0,24 mols). 

 Nonanol: 34,63 g (0,24 mols). 

 Dioxà: 10 ml. 

 Tetrabutiltitanat:0,82 g.  

En 24 hores es va obtenir un ester  líquid amb una mica de 

terbolesa però  en bones condicions  per les caracteritzacions 

i probes posteriors.(Figura 3.13) (60 mL, 100 %) 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              Figura 3.13 Síntesi de H7NLT  
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3.2.3.6 Síntesi de Di metil-pentil L Tartrat 

Els reactius de partida en la síntesi del DMPLT són l’àcid tartàric i el 4-metil 2-pentanol amb 

les mateixes condicions que el cas anterior. (Eq 3.8)  

𝐶4𝐻606 + 2𝐶6𝐻14𝑂 ⇄ 𝐶16𝐻30𝑂6 + 2𝐻2𝑂   (Eq 3.8) 

Les quantitats de partida mesurades seran:  

 

 Àcid tartàric: 24 g(0,16 mols). 

 4-metil 2-pentanol:49,04 g(0,48 mols).  

 Tetrabutiltitanat:0,82 g. 

 Dioxà:10 ml. 

Després d’un dia reaccionant  s’obté un producte líquid en 

bones condicions però amb una mica de terbolesa, però 

desprenia una olor forta a alcohol indicatiu de que no havia 

reaccionat del tot correctament. Tot i això aquest producte 

serà caracteritzat i avaluat en assaigs posteriors a duresa i a 

tracció.(Figura 3.14). (45 mL 100 %) 

 

3.2.3.7 Síntesi del EtilHexil hexil L tartrat  

Per sintetitzar aquest èster s’han utilitzat com a reactius de partida l’àcid tartàric el 

etilhexanol i el hexanol. S’ha seguit el mateix procediment que els casos exposats 

anteriorment. (Eq 3.9) 

𝐶4𝐻606 + 𝐶8𝐻18𝑂 + 𝐶6𝐻14𝑂 ⇄ 𝐶18𝐻34𝑂6 + 2𝐻2𝑂  (Eq 3.9) 

Les quantitats de reactius mesurades seran:  

 

 Àcid tartàric: 24g. 

 2-etilhexanol: 31,26 g(0,24mols). 

 Hexanol:24,54 g(0,24mols). 

 Tetrabutiltitanat:0,82 g.   

 Dioxà:10 ml. 

Figura 3.15-Síntesi de EHHLT 

Figura 3.14-Síntesi de DMPLT 
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El resultant obtingut al cap de 24 hores presenta bones característiques, en estat  líquid, 

transparent amb una tonalitat groguenca i amb una lleugera terbolesa (Figura 3.15). 

Resultat d’una bona esterificació, producte el qual serà analitzat mitjançant mètodes 

espectroscòpics i del qual s’extrauran conclusions dels assaigs de duresa i a tracció. (60 

mL, 100 % rdt) 

 

3.2.4 Purificació de productes   

La purificació de productes té dues parts. En la primera es va tractar d’extreure l’excés 

d’alcohol, mitjançant destil·lació al buit. La segona per la formació de dues fases en algun 

producte, posterior a la destil·lació, un fenomen totalment imprevist i que va requerir de ser 

analitzat amb deteniment.  

El muntatge de la destil·lació al buit requereix d’un refrigerador i un parell de colzes 

adaptables als matrassos, el de destil·lat (a l’esquerre) i el del producte purificat ( a la dreta). 

Aquest últim es va posar en un bany de silicona que a la seva vegada estava sobre una 

placa calefactora, tal i com es veu en la imatge. La bomba s’adapta  en el colze de 

l’esquerre i es procedeix a fer el buit. Aquest procediment va ser seguit per totes les 

mostres sintetitzades, amb una durada mitjana d’entre 2 i 3 hores per cada mostra.   

 

Figura 3.16-Muntatge destil·lació al buit. 
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Posteriorment observant els productes sintetitzats al cap d’uns dies, s’aprecia com algun 

d’ells presenta dues fases. Aquests són el DMPLT, EHHLT, HNLT2, H7NLT  els quals en 

un principi presentaven una lleugera terbolesa i que posteriorment es va dipositar una fase 

més densa al fons. Per tal de saber la raó de la formació de ambdues fases, es va decidir 

primerament a analitzar les dues fases per IR(annex pàgina 96-97) amb el que no es va 

poder deduir res ja que els dos espectres eren pràcticament calcats. 

En segon lloc es va transvasar  una petita part de cada un en  pots petits, i intentar evaporar 

amb l’ajuda de una placa calefactora a 90ºC durant 24 hores per veure si es tractava de 

productes volàtils, amb el que no es va aconseguir evaporar res. 

Finalment es va centrifugar part dels productes en petits envasos obtenint una separació 

total de les fases, la fase inferior resultant  sòlida viscosa i la superior totalment  líquida 

amb el que es va procedir a la decantació de les fases. La fase sòlida va ser primerament 

dissolta en heptà, amb el que no presentava solubilitat, per tal de dissoldre l’èster que 

quedes impregnat en el sòlid i després decantar-lo. Tot seguit es va procedir a l’anàlisi 

espectroscòpic del heptà de neteja del sòlid(annex pàgina 98-99),el sòlid(annex pàgina 

100) i la fase líquida(anàlisi d’espectres IR pàgina 58-59 ) de cada producte. D’aquests 

espectres es va concloure que la fase líquida era l’èster pur  i el sòlid un producte de 

degradació de l’èster, així que el producte sòlid va ser rebutjat i el ester pur utilitzat en els 

assaigs de plastificació posteriors.  
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3.2.3 Estats de les mostres  

Les mostres de HNLT i H7NLT  van cristal·litzar després de la purificació, indicatiu que 

presenten alta puresa però el fet que cristal·litzin a 15-20ºC es una mala senyal per tal de 

ser emprats com a plastificants. Tot i això el HNLT va ser sotmès a assaigs de tracció i 

duresa, d’aquesta manera poder veure el  comportament d’un plastificant que es presenti 

en estat sòlid.  

 

Figura 3.17-Inici de  la cristal·lització de HNLT 

 

3.3 Caracterització de productes  

Actualment  existeixen un gran nombre de tècniques qualitatives i quantitatives, per a la 

caracterització de diferents compostos: espectroscòpia infraroja, ressonància magnètica 

nuclear protònica, espectroscòpia UV/VIS, HPLC, etc. 

 

En el projecte s’empraran la espectroscòpia infraroja i la ressonància magnètica nuclear 

per a la caracterització dels productes. 

Figura 3. 18-Mostres de HNLT i H7NLT cristal·litzades 
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3.3.1 Espectroscòpia infraroja 

 

L’espectroscòpia d’infrarojos és un tipus d’espectrometria d’absorció que es centra en la 

regió infraroja de l’espectre electromagnètic. Així com altres tècniques de caracterització, 

pot ser utilitzada per identificar un compost o bé per investigar sobre la composició de la 

mostra d’estudi. És una tècnica d’anàlisi qualitatiu i semi quantitatiu que es fonamenta en 

l’absorció de radiació menor que la llum visible. Un avantatge important d’aquesta 

metodologia és la seva amplia gamma de substancies que es poden analitzar ja que 

pràcticament permet estudiar qualsevol mostra; líquids, dissolucions, pastes, fibres, gasos, 

etc.  Aquesta tècnica es basa en el fet de que els enllaços químics de les substancies tenen 

freqüències de vibració específiques corresponents als diferents nivells d’energia de la 

molècula. Aquestes depenen fonamentalment de les masses atòmiques, la geometria 

molecular, de la forma de la superfície d’energia 

potencial de la molècula i de l’acoblament 

vibracional. Cada molècula té un conjunt de 

vibracions únic i per tant la seva identificació 

mitjançant aquesta tècnica és precisa i fiable. 

Es poden distingir dues categories bàsiques de 

vibracions (Figura 3.19): les vibracions per tensió 

(v) i les vibracions per flexió (d). Les primeres es 

fonamenten en canvis en la distància interatòmica 

al llarg de l'eix de l'enllaç entre dos àtoms. Les 

darreres estan originades per canvis en l'angle que 

formen dos enllaços. 

Per una correcta absorció de la radiació IR, és 

fonamental que la vibració produeixi un canvi en el 

moviment dipolar de la molècula. Els enllaços vibren en el moment que s’absorbeix 

l’energia adequada i es produeix l’espectre característic. Depenent de la fortalesa dels 

enllaços i la massa dels àtoms que conformen les molècules, serà necessària una quantitat 

d’energia major o menor per tal que es produeixi l’absorció de la radiació incident. Degut al 

comportament exclusiu de cada component enfront l’espectroscòpia IR, es poden 

identificar mostres desconegudes mitjançant la comparació d’aquests amb espectres 

coneguts com a referència.  

 

Figura 3.19 -Tipus de vibracions de enllaços 
químics(34) 
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Per tal de fer mesures en una mostra, es transmet un raig monocrom de llum infraroja a 

través de la mostra, i es registra la quantitat d'energia absorbida. Repetint aquesta operació 

en un rang de longituds d'ona d'interès (en general, 4000-400 cm-1 ) es construeix un 

gràfic. En examinar el gràfic d'una substància, l’usuari pot detectar en forma de pics les 

freqüències de vibració de la molècula. 

Per altra banda, és important mostrejar un blanc o referència que sol ser una substància 

en la que està dissolta o barrejada la mostra. És imprescindible aquest pas per evitar que 

fluctuacions d’energia elèctrica de la font afectin en els resultats finals, ja que tant la mostra 

com la referència poden veure alterats els seus pics degut al fet de que la font no 

necessàriament emeti a la mateixa intensitat de llum per a totes les longituds d’ona. Per 

això, permet que els efectes del dissolvent quedin anul·lats, perquè la referència és 

normalment la forma pura del dissolvent en el que es troba.(34)(35)  

 

3.3.1.1 Esquema instrumental  

Els espectrofotòmetres d’infraroig tenen els mateixos components bàsics que la resta 

d'aparells utilitzats en processos d'absorció basats en l'estudi de la zona visible-ultraviolada 

de l'espectre. Principalment, es necessita un instrument capaç de mesurar la transmissió 

de radiació electromagnètica d'una mostra en funció de la longitud d'ona o del nombre 

d'ones. Aquest instrument permet aïllar la radiació de regions espectrals definides. 

D’aquesta manera, podem diferenciar entre espectrofotòmetres dispersius, no dispersius i 

també de transformada de Fourier. En aquests últims, s’utilitza un interferòmetre que 

permet una modulació de la radiació depenent de la longitud d’ona. Una altre aspecte a 

destacar, és que en els espectrofotòmetres és necessària una font de radiació que ha 

d’aportar la major intensitat possible a la regió de la longitud d’ona on s’està treballant. Les 

fonts de radiació tèrmiques són les més comuns, proporcionant una radiació contínua en 

contrast amb les fonts làser que subministren unes longituds d’ona molt concretes. Avui 

dia, els aparells basats en el mètode per transformada de Fourier són els més utilitzats, ja 

que ofereixen una relació senyal/soroll molt bona i major rapidesa en l’obtenció d’espectres. 

El seu funcionament queda reflectit en el següent esquema: 

 
Figura 3.20- Esquema de espectrofotòmetre d’infraroig de Fourier. (34) 
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El component més important d’aquest mètode és l’interferòmetre de Michelson (Figura 11). 

En aquest, un feix de radiació provinent de la font es divideix mitjançant un mirall 

semipermeable (beamsplitter o BS) en dos feixos parcials que es reflecteixen en els 

respectius miralls, un de fixe i un altre mòbil. Aquests tornen al BS i es recombinen en una 

interferència. Si es vol canviar l’amplitud de la interferència només s’ha de moure el mirall 

mòbil per canviar el camí òptic d’un dels feixos. La intensitat del senyal que arriba al 

detector desprès de travessar la mostra, representada com a funció diferència de les 

trajectòries dels dos feixos o retard, és l’interferograma.  

 

3.3.1.2 Preparació de la mostra  

Pel que fa a les mostres, l'Espectroscòpia IR és una tècnica versàtil que permet obtenir 

espectres de sòlids, líquids i gasos utilitzant en cada cas les cel·les o suports adequats. El 

material en qüestió ha de ser transparent a la radiació incident i els halurs alcalins són els 

que més es fan servir en els mètodes de transmissió (NaCl, KBr, KCl etc.). En comparació 

amb altres tècniques instrumentals, les mostres a analitzar requereixen poca o cap 

preparació. Només cal moldre el sòlid en una matriu de KBr o dissoldre la mostra en un 

dissolvent apropiat (es prefereix CCl4 o CS2). L'aigua ha de ser retirada de la mostra 

sempre que sigui possible, ja que té una forta absorció a la regió infraroja. Per analits líquids 

en anàlisis qualitatius, normalment és suficient una gota col·locada entre les finestres de la 

cel·la desmuntable. S’ha de tancar amb molta delicadesa la cel·la tot evitant atrapar 

bombolles d’aire i apretar els cargols de manera efectiva però sense trencar les finestres. 

En el cas de mostres sòlides, es preparen barrejant una quantitat de mostra amb sal 

purificada (bromur de potassi generalment). Aquesta barreja es tritura i es premsa amb la 

finalitat de formar una pastilla per tal que es permeti el pas de la llum. Aquesta necessita 

ser premsada a altes pressions per assegurar que sigui translúcida. 

 
Figura 3.21-Espectròmetre Perkin Elmer, equip per la caracterització IR de la ETSEIB. 
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3.3.1.3 Usos i aplicacions  

L’espectroscòpia infraroja és una tècnica molt versàtil, molt popular en la indústria i també 

en la investigació científica, degut a que és una tècnica ràpida i fiable per fer mesures, 

control de qualitat i anàlisis. En l’actualitat els instruments emprats són de menor mida i 

poden ser transportats. Donat que amb els pas dels anys els avenços tecnològics de filtrat 

computacional i manipulació de resultats són cada vegada més significatius, es poden 

mesurar les mostres presents en una solució amb més precisió. Algunes màquines 

disposen d’uns registres de memòria on s’emmagatzemen milers d’espectres d’infrarojos 

com a referència de forma que automàticament es poden detectar les substàncies que 

s’estan analitzant.(35) 

 Algunes de les aplicacions més importants són: 

 

 Caracterització e identificació de materials (polímers, plàstics, minerals, 

catalitzadors, materials compostos, etc). 

 Anàlisi de productes farmacèutics i de síntesi.  

 Identificació de mostres en medicina forense. 

 Anàlisi de teixits en biomedicina. 

 Conservació artística en l’anàlisi de pigments o materials emprats. 

 Identificació de substancies en la indústria del reciclatge. 

 Seguiment de processos químics en reaccions catalítiques.  
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3.3.2 Anàlisi d’espectres d’IR de les mostres experimentals  

3.3.2.1 Espectres de productes sintetitzats amb catalitzador àcid inorgànic  

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 3.24-Espectre d'IR de DEHLT-2 
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Figura 3.23- Espectre d'IR de DEHLT-1 
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Figura 3.25-Espectre IR de DTMHLT 

 
 

 

3.3.2.2 Espectres de productes sintetitzats amb catalitzador organometàl·lic.  

 

 
Figura 3.26-Espectre IR DTMHLT 
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Figura 3.27-Espectre IR de DEHLT-2 

 

 

 
 

Figura 3.28-Espectre IR de HNLT 
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Figura 3.29-Espectre IR HNLT-2 

 

 

 
 

Figura 3.30-Espectre IR de H7NLT 
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Figura 3.31-Espectre IR de DMPLT. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.32-Espectre IR de EHHLT 
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Els perfils dels espectres IR dels diferents èsters derivats de l’àcid tartàric presenten poca 

variabilitat entre ells, tots els productes han estat caracteritzats després de la purificació en 

la destil·lació al buit. Si s’estudia el comportament del mateix èster sintetitzat amb diferent 

catalitzador les diferencies apreciades són mínimes.  

Tots ells presenten les bandes característiques dels grups funcionals propis dels èsters. 

En primer lloc, apareixen els pics característics del grup metil (CH3-) i metilè (-CH2-), en 

dos bandes d’intensitat mitjana al voltant de 1380 i 1465 cm-1. Seguidament s’identifica el 

pic més estret i de major absorbància en la majoria de casos de tot l’espectre, corresponent 

al grup èster d’alquil, a una longitud d’ona d’entre 1740-1750 cm-1. Així com també els 

enllaços C-O d’èster, que es poden assignar a 3 bandes apreciables entre 1000 i 1250 cm-

1. En els grups OH- trobem algunes diferencies, encara que  tots ells són presents en els 

espectres donant lloc a una banda ampla entre 3400-3500, els productes sintetitzats amb 

TBT  presenten una banda més pronunciada el que pot ser indicatiu d’un excés d’alcohol 

present en la mescla i que la reacció no s’hagi donat completament. Per últim, localitzem 

l’enllaç C-H d’alcà o alquil. Es tracta de varies bandes que apareixen en longituds d’ona 

entre 2860 i 2960cm-1. Aquestes senyals corresponen a grups on l’àtom de carboni es 

troba en estat de hibridació sp3 i són de caràcter intens. 

Finalment cal fer esment a les senyals presents en longitud d’ona més baixes (entre 500 i 

900cm-1) són atribuïbles a interferències. Aquestes són degudes a impureses en els 

compostos que no queden totalment eliminades de les mostres  i es descarten, menys en 

el DMPLT i EHHLT no presenten valors elevats a tenir en  consideració on la presencia  

d’impureses pot resultar important. Tot i això cal comentar que aquestes impureses no 

afecten a la caracterització i identificació dels compostos. 

Com s’ha pogut comprovar anteriorment, la semblança entre els espectres es molt gran ja 

que presenten els mateixos grups funcionals, només sembla que alguns dels espectres 

dels productes sintetitzats amb TBT presentin una mica més de impureses i un excés més 

gran d’alcohol en algun dels casos. Per tant es pot afirmar que s’han obtingut uns resultats 

coherents i per tant, l’espectroscòpia IR ha estat exitosa. 

3.4 Comparació de mètodes d’esterificació  

Tal i com s’ha pogut veure en les síntesis i en les caracteritzacions, les diferencies entre 

els dos mètodes són mínimes, tot i que en algun cas apreciable. Amb el que s’arriba  a la 

conclusió que les síntesis s’han donat amb èxit en ambdós casos però que en el cas de 

les síntesis amb TBT s’han de realitzar millores per acabar-lo de fer del tot funcional, ja que 

es tracta d’un mètode molt més ràpid que l’altre i amb menor cost.  
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CAPÍTOL 4. Plastificació PVC 

4.1 Teories de plastificació  

Actualment hi ha 4 teories que descriuen els efectes dels plastificants, aquestes són les 

següents:(9)  

4.1.1 Teoria de lubricitat  

La teoria de lubricitat sosté que el plastificant actua com un lubricant entre les molècules 

de polímer. Quan el polímer es flexionat, es creu que les seves molècules llisquen enrere 

i endavant amb el plastificant, així proveint plans de lliscament. La teoria assumeix que les 

molècules de macro polímer tenen, com a màxim, enllaços molt dèbils lluny de les seves 

zones reticulades.  

4.1.2 Teoria del gel  

La teoria del gel de plastificació comença amb un model de les molècules polimèriques en 

una estructura tridimensional. La rigidesa del polímer resulta de un gel de dèbil vinculació, 

en intervals al llarg de les cadenes de polímer. Aquests punts de gel són molt propers el 

que permet petits moviments. Aquests podrien ser el resultat de les forces de Van der 

Waals, ponts d’hidrogen o la estructura cristal·lina. Les ubicacions del gel poden interactuar 

amb el plastificant, separant-les de les seves cadenes de polímer adjacents. El plastificant  

amb la seva presencia separa les cadenes de polímer, permeten que les molècules es 

moguin mes lliurament.  

4.1.3Teoria del volum lliure 

La teoria del volum lliure implica flexibilitat a baixa temperatura. Per qualsevol polímer, la 

explicació més senzilla pot ser establerta com la diferencia entre el volum observat en 0 

absolut i el volum mesurat a la temperatura seleccionada. L’addició d’un plastificant en un 

polímer incrementa el volum lliure del sistema. A més a més, el volum lliure incrementa 

amb el augment de la temperatura. Una aplicació important de la teoria de la plastificació 

externa ha estat clarificar el decrement de la temperatura Tg de un compost mitjançant un 

plastificant. Els plastificants, a causa del seu petita mida molecular comparat amb els 

polímers, ajuda a millorar la mobilitat del polímer.   

Això es atribuït al increment del volum lliure fins la temperatura a la qual la mescla de 

polímer i plastificant es congela. 
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Figura 4. 1 Explicació gràfica de la teoria de volum lliure.(9) 

 

4.1.4 Teoria mecanicista   

La teoria mecanistica de plastificació (també referida com a equilibri solvatació-

desolvatació) suplementa les altres 3 teories prèviament discutides. Aquesta teoria pot ser 

representada tenint certa semblança amb la teoria del gel. La diferencia essencial és que 

en la teoria del gel, el plastificant es manté lligat en un lloc al llarg de la cadena polimèrica, 

mentre que la teoria mecanistica afirma que el plastificant es pot moure d’una localització 

a una altre del polímer.   

4.2 Preparació de PVC plastificat  

Es prepararan mescles de PVC plastificat amb els productes obtinguts de les síntesis 

d’èsters del l’àcid tartàric. S’utilitzaran els següents èsters: DTMHLT, DMPLT, DEHLT, 

EHHLT, HNLT2 i DOA. Aquest últim el dioctiladipat subministrat pel doctorat del centre per 

tal de comparar els productes obtinguts amb un plastificant totalment funcional. La resina 

de PVC emprada per la plastificació serà Etinox 650, de la empresa Ercros. El Etinox 650 

és un homopolímer del clorur de vinil obtingut pel procediment de polimerització per 

suspensió. Es tracta d’una resina d’alt pes molecular amb elevada porositat, el que 

proporciona una bona absorció de qualsevol tipus de plastificant.  

Es buscarà obtenir productes plastificats al 33% en massa sobre la resina de PVC. La 

metodologia emprada és molt senzilla s’agafarà l’èster líquid i es barrejarà amb la matriu 

polimèrica de PVC en un petit envàs de plàstic amb una vareta de vidre fins que el PVC 

hagi absorbit completament el plastificant. Els pesos experimentals de les mescles en cada 

cas són:  
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 PVC+DTMHLT    PVC+DMPLT 

Etinox: 30,11g.    Etinox:30,21g.    

DTMHLT:10,15g.    DMPLT:9,98g. 

PVC+DEHLT     PVC+EHHLT 

Etinox: 30,2g.                     Etinox:30,235g. 

DEHLT:10,11g.    EHHLT:10,07g. 

PVC+HNLT2     PVC+DOA 

Etinox: 30g.         Etinox:30,11g. 

HNLT2: 10,08g.    DOA:10g.   

 

El HNLT2 es presentava en estat sòlid a temperatura ambient, per tal de poder-lo mesclar 

amb el PVC es va posar a la estufa durant 30 min a 40ºC, quedant totalment líquid. La 

resta de productes van ser mesclats sense problemes.  

 
Figura 4. 2-Espectre de les mostres de PVC plastificat  

 

4.3 Preparació de les provetes  

Primer de tot es va provar d’aconseguir la forma desitjada mitjançant calor i pressió d’una 

forma rudimentària, sense èxit. Aquesta tractava de posar el PVC en un motlle de tefló amb 

6 cavitats iguals, posant la pols de PVC plastificada en una de les cavitats, afegint-hi  un 

gran pes a sobre i aplicar temperatura  en un forn a 100ºC, intentant imitar el sistema que 

realitzaria una extrusora de PVC, però el PVC es cremava sense unir-se, així que no es 

van poder realitzar les làmines.  
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Figura 4. 3-Primers intents de donar forma al PVC plastificat sense èxit, a la dreta s’observa el producte 
cremat. 

Així doncs, es va emprar un procés per dissolució de PVC, ja que el mètode anterior no va 

funcionar. Aquest procés tracta de dissoldre el PVC plastificat en tetrahidrofuran(THF) amb 

el que té una lleugera solubilitat, al voltant del 10-15%. En primer lloc, es va dissoldre en 

un vas de precipitats un gram de PVC plastificat en 10-15 ml de THF. Posteriorment es va 

afegir el líquid viscós resultant en una de les cavitats del motlle i es va anar reomplint a 

mida que el THF s’evaporava, repetint aquesta operació fins a buidar el contingut del vas. 

Aquesta metodologia es va seguir per cada un dels productes plastificats, amb el que es 

va aconseguir unes làmines mes o menys iguals les unes amb les altres per a la realització 

dels assaigs de duresa i de tracció. També es va emprar aquest procés amb PVC sense 

plastificar, directament amb la resina Etinox 650, per posteriorment poder comparar el 

comportament del PVC plastificat i no plastificat en els assaigs de duresa i tracció. Els 

pesos reals emprats en cada dissolució són:  

 

PVC+2MPLT    PVC+DEHLT   PVC+DTMHLT              

0,997g (PVC+2MPLT).          1g (PVC+DEHLT).            1,01g (PVC+DTMHLT).            

12 ml THF.    13 ml THF.   13 ml THF. 

PVC+HNLT2   PVC+EHHLT   PVC+DOA 

0,998g (PVC+HNLT).  1,01g (PVC+EHHLT).  1,01g (PVC+DOA). 

12ml THF.   13ml THF.   13 ml THF. 

PVC 

0,7g (PVC) 

10 ml THF   
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4.4 Assaig de duresa   

Primer de tot es procedirà a realitzar un anàlisi de la teoria i de la bibliografia sobre la 

duresa dels materials plàstics abans d’explicar el procediment seguit en l’assaig, per tal de 

posar-lo en context i un cop realitzat l’assaig, poder extreure’n  conclusions.   

Existeixen diversos anàlisi de la duresa dels materials, una manera de veure que el PVC 

plastifica correctament es analitzar el valor de la seva duresa Shore, i comparar-ho amb 

valors bibliogràfics.  

4.4.1 Duresa Shore  

La duresa és pot avaluar amb un assaig dinàmic per rebot, mesura la reacció elàstica del 

material quan es deixa caure sobre ell o intentem penetrar-lo amb un material més dur. 

Mentre més tou sigui el material, més quantitat de energia que llancem o pressionem sobre 

ell s’absorbeix en el xoc. La resta d’energia es tradueix en un rebot, que es el que mesurem 

en l’assaig (36). 

El mètode de laboratori es tracta en deixar caure un      

percussor des de una altura de 250mm per una guia 

escalada, mesurant la alçada del rebot. S’ha de 

assegurar que la superfície sigui plana ja que al contrari 

es desvirtua l’assaig. Es considera un assaig no 

destructiu. 

Un assaig que dona una informació similar és el de la 

duresa Shore. Mesura in situ a quina profunditat un cos 

penetra dintre d’un material al pressionar-lo amb una 

determinada força. A major duresa del material, menor 

profunditat de penetració i major es la càrrega que em 

de aplicar. Aquest es el cas del duròmetre utilitzat en el assaig.  

 

 

 

 

 

Figura 4. 4-Esquema del mètode de 
laboratori de mesura de duresa Shore 

(36) 
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En ambdós casos existeixen diverses escales de mesura adaptades a diferents tipus de 

materials: 

 

 Escala A(gomes toves, plàstics i elastòmers). Penetrador: Con truncat 35º 

d’angle. Càrrega:822g. 

 Escala B (Elastòmers, plàstics durs, paper i material fibrós. Penetrador: Con 30º 

d’angle. Càrrega:822g. 

 Escala C(Revestiments de guix o perlita, elastòmers i plàstics de duresa mitjana. 

Penetrador: Con truncat 35º d’angle. Càrrega:4536g. 

 Escala D (gomes dures i termoplàstics). Penetrador: Con de 30º d’angle. 

Càrrega: 4536g. 

 Escala DO (Materials granulars densos i bobines tèxtils. Penetrador: Bola 3/32”. 

Càrrega:4536g. 

 Escala O (Elastòmers molt tous, bobines tèxtils, materials granulars tous). 

Penetrador: Bola 3/32”. Càrrega:822g. 

 Escala OO (Espumes lleugeres, esponges). Penetrador: Bola 3/32”. Càrrega 

113g. 

 Escala OOO( Esponges i gels). Penetrador: Bola 1/2”. Càrrega:113g. 

 

Segons dades bibliogràfiques el PVC rígid té una duresa entre 

60 i 90 de Shore A, i el PVC plastificat entre 15 i 70(37). Així 

doncs es procedirà a la mesura de la duresa Shore de les 

provetes. La metodologia emprada es senzilla s’utilitza un 

duròmetre BAXLO DIN 53505, amb el que es punxaran les 

provetes sobre una superfície plana i s’anotaran els resultats, 

aquest aparell mesura la duresa Shore D. A continuació es 

presenten els resultats obtinguts per cada mostra:  

 

DTMHLT  35.  HNLT  32,5.   D2M4PLT  23,5.  

DOA  25. DEHLT 28.     PVC  39. 

EHHLT  32,5.  

 

Figura 4. 5-Duròmetre utilitzat en 
l'assaig. 
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Si el que es vol es comparar aquests valors amb els obtinguts bibliogràficament, s’ha de 

fer un canvi d’escala de la Shore D a la Shore A, tal i com es mostra en el següent 

esquema.(38)  

 
       Figura 4. 6-Escala comparativa de dureses emprada. (38) 

 

Així doncs les dureses en Shore A serien:   

 

DTMHLT  82,5.  HNLT  84.   DMPLT  72,5.  

DOA  75. DEHLT 79.     PVC  90.  

EHHLT  84. 

 

Donats aquests valors ja es pot començar a preveure el comportament de cadascun dels 

plastificants, sabent que el DOA es un bon plastificant i coneixent també la duresa del PVC 

sense plastificar corroborat experimentalment i per bibliografia, es pot deduir quins d’ells 

tenen mes semblança amb un producte plastificat i quins no. D’aquesta manera es pot 

saber que el HNLT i el DTMHLT segurament seran mals plastificants i el DEHLT, EHHLT i 

el DMPLT sembla que tindran un amb un comportament similar al DOA. Tot i això amb 

aquest assaig no es poden obtenir conclusions totalment fiables i s’haurà de procedir al 

assaig a tracció.  
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4.5 Assaig a tracció  

Un dels assaigs mecànics de esforç-deformació més comuns es el realitzat a tracció. Tal i 

com s’exposarà més endavant, el assaig a tracció pot ser utilitzat per determinar varies 

propietats que són importants pel disseny. Normalment es deforma una proveta fins a la 

ruptura, amb una càrrega de tracció que augmenta gradualment i que es aplicat al llarg del 

eix de la proveta. Durant l’assaig la deformació esta confinada a la regió més estreta del 

centre, la qual té una secció uniforme al llarg de la seva longitud. La proveta es munta en 

els extrems de les mordaces de la màquina d’assaigs. Aquesta es dissenya per allargar la 

proveta a velocitat constant i per mesurar continua i simultàniament la càrrega instantània 

aplicada i el allargament resultant. El assaig dura diversos minuts i es destructiu, o sigui la 

proveta del assaig es deformada de forma permanent i a vegades trencada. El resultat del 

assaig es registra com càrrega en funció del allargament.(39) 

Aquestes característiques de càrrega-deformació depenen de la mida de la proveta. Per 

exemple, es requerirà el doble de càrrega per produir el mateix allargament si l’àrea de la 

secció de la proveta es duplica. Per minimitzar aquests factors geomètrics, la càrrega i el 

allargament són normalitzats per obtenir paràmetres de tensió nominal i deformació 

nominal. La tensió nominal (σ) es defineix mitjançant la següent relació (Eq 4.1): 

𝜎 =
𝐹

Ao
     (Eq 4.1) 

On F es la càrrega instantània aplicada perpendicularment a la secció de la proveta, en 

unitats de newtons(N) i Ao és l’àrea de la secció original abans de aplicar la càrrega(m2), 

les unitats de la tensió nominal són MPa.  

La deformació nominal es defineix com (Eq 4.2):  

∈=
𝑙𝑖−𝑙𝑜

𝑙𝑜
=

∆𝑙

𝑙𝑜
         (Eq 4.2) 

On 𝑙𝑜 es la longitud original abans d’aplicar la càrrega i 𝑙𝑖 és la longitud instantània. Algunes 

vegades  𝑙𝑖 − 𝑙𝑜 es pot expressar com ∆𝑙 i es l’allargament produït per la deformació, 

respecte a la longitud inicial. No presenta unitats i a vegades s’expressa en percentatge 

multiplicant el valor resultant per 100. 
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4.5.1 Deformació elàstica 

El grau amb que un material es deforma depèn de la magnitud de la tensió imposada. Per 

petits esforços a tracció la tensió i la deformació són proporcionals segons la relació           

(Eq 4.3) : 

    𝜎 = 𝐸. ∈        (Eq 4.3) 

 

Aquesta relació es coneguda com llei de Hooke, i la constant de proporcionalitat E, 

expressada en MPa, es el mòdul d’elasticitat o mòdul de Young. 

Quan es compleix que la deformació es proporcional a la tensió, la deformació es denomina 

deformació elàstica; al representar la tensió en el eix d’ordenades en funció de la 

deformació en l’eix d’abscisses s’obté una relació lineal, tal i com es mostra en la Figura 

4.7. La pendent de aquest segment lineal representa el mòdul d’elasticitat  E. Aquest mòdul 

pot ser interpretat com la rigidesa d’un material a la deformació elàstica. Quan major és el 

mòdul més rígid es un material, o sigui menor és la deformació elàstica que s’origina al 

aplicar una determinada tensió, el mòdul es un paràmetre important emprat en el càlcul de 

deformacions.(39) 

 

Figura 4. 7- Càrrega i descàrrega elàstica(39) 

 

La deformació elàstica no és permanent, el que significa que quan es retira la força, la peça 

torna a la seva mida original. Tal i com es mostra en el diagrama tensió-deformació Figura 

4.7, la aplicació de la càrrega correspon al moviment des de l’origen al llarg de la línia recta. 

Al retirar la càrrega, la línia es recorreguda en sentit oposat tornant al origen.   
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4.5.2 Deformació plàstica 

A mida que el material es deforma, la tensió deixa de ser proporcional a la deformació i 

s’esdevé la deformació plàstica, la qual es permanent, es a dir, no recuperable. La transició 

elastoplàstica es gradual i es comença a notar certa curvatura al inici de la deformació  

plàstica la qual augmenta ràpidament al augmentar la càrrega.  

Per tant es desitjable conèixer el nivell de tensions per el qual començarà la deformació 

plàstica o sigui quan ocorre el fenòmen de fluència. Per els materials que experimenten la 

transició elastoplàstica de forma gradual, el punt de fluència pot ser determinat com la 

desviació inicial de la linealitat de la corba tensió-deformació, aquest punt s’anomena límit  

proporcional. (39) 

Després de iniciar-se la deformació plàstica la tensió necessària per continuar la 

deformació augmenta fins a un màxim i després disminueix fins que finalment es produeix 

la fractura. La resistència a la tracció és la tensió en el màxim del diagrama tensió-

deformació nominal. Això correspon a la màxima tensió que pot ser suportada per una 

estructura a tracció; si aquesta tensió es aplicada i mantinguda es produirà la ruptura. 

 

4.5.3 Assaig a tracció experimental 

 

4.5.3.1 Condicions inicials d’assaig 

A l’assaig a tracció realitzat és va portar fins a la ruptura les provetes experimentals. 

Aquestes prèviament hauran estat retallades per adequar-se a la màquina i la seva secció 

perpendicular es va calcular anteriorment al assaig.   

 

Figura 4. 8-Preparació provetes per l'assaig a tracció 
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 Es va fer l’assaig per tots els plàstics mencionats a continuació:  

 

 PVC 

 PVC+DOA 

 PVC+DEHLT 

 PVC+EHNLT 

 PVC+HNLT2 

 PVC+DTMHLT 

 PVC+2MPLT 

Les condicions inicials del assaig van ser una velocitat de: v=1,25mm/min  i un allargament 

inicial entre mordaces de 𝑙𝑜 = 19,5𝑚𝑚. 

Els assaigs realitzats són merament comparatius entre ells, i ens permetran veure quin 

dels materials han plastificat bé, ja que existint el fenomen de la viscoelasticitat ens obliga 

a que si es vol comparar amb valors bibliogràfics, el assaig s’hagi realitzat a les mateixes 

condicions de temperatura i de velocitat que en el cas del experiment. Els valors obtinguts 

en l’assaig posteriorment al tractament de dades són exposats en el gràfic següent: 

 
Figura 4. 9-Resultats obtinguts en l'assaig 
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4.5.3.2 Resultats del assaig 

El DEHLT i el EHHLT plastifiquen molt bé, tal i com es pot veure en el gràfic de l’assaig, 

baix mòdul de Young, relativament baixa resistència a la tracció i gran ductilitat. Tenen un 

comportament similar al DOA ,que ja es sabia que era un bon plastificant ,obtenint 

allargaments inclús superiors al 100% respecte el inicial, abans de la ruptura. 

Pel contrari tal i com s’aprecia la resta de plastificants assajats es comporten com el PVC 

sense plastificar amb una gran resistència a la tracció, alt mòdul de Young i molta fragilitat, 

però amb lleugera diferencia entre ells sent el D2MPLT el pitjor entre ells i seguint aquest 

ordre després es trobaria el DTMHLT i el HNLT, aquest últim al presentar-se cristal·lí a 

temperatura ambient ja es preveia que plastificaria malament el que sorprèn es que 

plastifiqui millor que els altres dos, de tota manera tots ells són plastificants dolents. 

Si es comparen els plastificants entre els sintetitzats amb el mètode amb catalitzador 

organometàl·lic i els sintetitzat amb àcid inorgànic es pot veure que pels dos mètodes, 

s’han obtingut productes interessants, el DEHLT utilitzat va ser sintetitzat mitjançant 

catalitzador àcid inorgànic i el EHHLT mitjançant l’organometàl·lic, el que fa pensar que 

indistintament del catalitzador emprat es poden sintetitzar  bons plastificants. 

A continuació es donaran els valors experimentals obtinguts del mòdul de Young i la 

resistència a la tracció per cada un dels productes de PVC plastificats i del PVC sense 

plastificar.  

 

4.5.3.3 Propietats dels plàstics 

 

PVC (sense plastificar).  

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

1%  1524,63kPa 

2,99%   11002,86kPa 

𝐸 =
11002,86𝑘𝑃𝑎 − 1524,63𝑘𝑃𝑎

0,0299 − 0,01
=  476,3𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 30.916,67 kPa 
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PVC+DEHLT 

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

7,02%  4322,39kPa 

10,07%  6445,5kPa 

𝐸 =
6445,5𝑘𝑃𝑎 − 4322,39𝑘𝑃𝑎

0,107 − 0,0702
=  57,7𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 16.234,62 kPa  

 

 

PVC+EHHLT  

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

14,96%  6980,34kPa 

17,1%   8578,4kPa 

𝐸 =
8578,4𝑘𝑃𝑎 − 6980,34𝑘𝑃𝑎

0,171 − 0,1496
=  74,7𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 18.464 kPa 

 

 

PVC+DOA 

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

1,97%  1252,35kPa 

6,03%   5567,4kPa 

𝐸 =
5567,4𝑘𝑃𝑎 − 1252,35𝑘𝑃𝑎

0,0603 − 0,0197
=  106,3𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 9.520,7 kPa  
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PVC+HNLT 

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

5,96%  4040,57kPa 

9,95%   13274,64kPa 

𝐸 =
13274,64𝑘𝑃𝑎 − 4040,57𝑘𝑃𝑎

0,0995 − 0,0596
=  257,2𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 14.008 kPa  

 

 

PVC+DMPLT 

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

1%  3868,14kPa 

2,99%   14653,21kPa 

𝐸 =
14653,21𝑘𝑃𝑎 − 3868,14𝑘𝑃𝑎

0,0299 − 0,01
=  542𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 14.008 kPa  

 

 

PVC+DTMHLT 

• Mòdul de Young(E) 

Valors zona lineal: 

1%  5276,79kPa 

3%   15483,04kPa 

𝐸 =
15483,04𝑘𝑃𝑎 − 5276,79𝑘𝑃𝑎

0,03 − 0,01
=  510,3𝑀𝑃𝑎 

• Resistència a la tracció: 

Rt= 14.008 kPa  
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4.5.4 Espectres de plàstics plastificats  

Posteriorment és van utilitzar els trossos de proveta que no s’havien emprat en els assaigs 

per caracteritzar-los per IR i poder extreure més conclusions, els espectres obtinguts són 

els següent : 

 
Figura 4. 10-Espectre IR de PVC+EHHLT  

 

 

Figura 4. 11-Espectre IR de PVC+DTMHLT 
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Figura 4. 12-Espectre de PVC+DOA 

 

 
Figura 4. 13-Espectre de PVC+HNLT 
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Figura 4. 14-Espectre de PVC+DEHLT 

 

 
Figura 4. 15-Espectre de PVC+DMPLT 
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Els espectres presenten gran similitud entre ells, ja que en tots ells es tracta de PVC 

plastificat amb èsters procedents de l’àcid tartàric, menys en el cas del DOA, provinent  

l’àcid adípic, que es tracta d’un àcid dicarboxílic com el tartàric, per el que les seves 

diferencies també seran petites.  

Podem apreciar els mateixos pics que en el cas de caracterització IR dels plastificants 

sense formar part de la matriu de PVC, amb la diferencia de que els pics dels plastificants 

són més petits que en el cas anterior. Això es a causa de que s’ha plastificat al 33% i per 

tant els pics són més petits, ja que en relació a la quantitat de PVC el seu contingut es 

menor. El pic característic del espectre es  troba entre els 540 i els 785 cm-1 i es tracta del 

enllaç C-Cl del PVC. 

Els espectres dels quals es dedueix pitjor comportament són el DTMHLT i el D2MPLT que 

presenten una gran quantitat de alcohol en el espectre, senyal de mala plastificació del 

PVC.  
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Capítol 5. Anàlisi econòmic 

Tot projecte implica uns costos en la seva realització. Aquests costos es poden dividir en 5 

grans grups que van relacionats amb tot allò que s’ha necessitat: material emprat, personal, 

cost de les proves d’identificació, de l’aigua i la electricitat. Això ens ajudarà a entendre 

gràcies al desglossament dels diferents factors on està el major pes econòmic del projecte. 

A més a més de valorar la viabilitat del treball.  

5.1 Cost dels reactius  

En aquest apartat s’especifiquen els preus dels reactius per unitat de pes o volum en funció 

de si es presenta en estat líquid o sòlid, obtenint d’aquesta manera un cost total de tots els 

reactius emprats en el projecte coneixent les quantitats emprades en cada cas.   

 

Nom del producte Preu Quantitat   utilitzada Cost total 

Àcid L tartàric 50,62 € / Kg 0,201 Kg 10,17 € 

Toluè 6,92 € / L 0,125 L 0,865 € 

1-Hexanol 181 € / L 0,09 L 16,29 € 

Dioxà 102 € / L 0,165 L 16,83 € 

2-Etil-1-Hexanol 40,7 € / L 0,182 L 7,40 € 

Na2CO3 106 € / Kg 0,016 Kg 1,70 € 

TBT 138 € / Kg 0,005 Kg 0,70 € 

3,5,5- trimetil 1-

Hexanol 

129,5 € / L 0,113 L 14,63 € 

Nonanol 146,8 € / L 0,117 L 17,17 € 

Heptanol 51,2 € / L 0,034 L 1,74 € 

4-Metil 2-Pentanol 24,5 € / L 0,061 L 1,49 € 

  Total 88,99 € 
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5.2 Cost consum d’electricitat  

En aquest apartat, es tindrà en compte la despesa elèctrica generada pels aparells utilitzats 

en el transcurs del projecte, a més a més del consum d’aigua necessari per la realització 

dels experiments i neteja. Això afegint-hi els costos elèctrics bàsics englobats en el subgrup 

d’electricitat. La distribució de costos ve donada en les següents taules:  

 

Aparell de treball Potència Temps Preu Cost total 

Estufa 600 W 4 h 0,13 € / KW·h 0,31 € 

Placa calefactora 1000 W 200 h 0,13 € / KW·h 26 € 

Agitadors magnètics 400 W 272 h 0,13 € / KW·h 14,14 € 

Electricitat 1800 KW · h  0,13 € / KW·h 234 € 

Balança analítica 250 W 40 h 0,13 € / KW·h 1,30 € 

Espectrofotòmetre IR 1500 W 8 h 0,13 € / KW·h 1,56 € 

Campana extractora 3500 W 340 h 0,13 € / KW·h 154,7€ 

Manta calefactora 270 W 72 h 0,13 € / KW·h 2,53 € 

   Total  434,54  € 

El concepte electricitat engloba els costos elèctrics bàsics com són la llum, les neveres o 

la calefacció. El càlcul d’aquest consum es realitza suposant una potència de 0,1kW/m2 en 

un espai de treball de 50m2. (Eq 5.1) 

 

0,1
𝑘𝑊

𝑚2 · 50𝑚2 · 90𝑑𝑖𝑒𝑠 · 4
ℎ

𝑑𝑖𝑎
= 1800𝑘𝑊 · ℎ   (Eq 5.1) 
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5.3 Cost consum d’aigua 

El preu associat a la despesa d’aigua està associat al ús del Dean Stark en la primera part 

experimental i en la destil·lació al buit en la purificació. També s’ha tingut en compte l’aigua 

utilitzada per la neteja dels materials.  

 

Tipus d’aigua Consum Preu Cost 

Aigua corrent 26.880 L 3 € / m3 80,4 € 

Neteja 1200 L 3 € / m3 3,6 € 

  Total 84 € 

 

5.4 Cost de les proves de caracterització 

Els costos de les tècniques utilitzades en la identificació de compostos, es resumeix en la 

següent taula: 

 

Prova Cost Número d’assaigs Preu total 

IR 25 € / prova 45 1.125 € 

  Total 1.125 € 
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5.5 Cost de material de laboratori  

En els costos de material de laboratori s’inclouen les despeses generades per la compra 

de tots els estris emprats en la realització experimental del treball.  

 

Material laboratori Vida útil Quantitat Preu Cost 

Matràs de baló reutilitzable 2 7,5 € / u 15 € 

Aparell Dean Stark reutilitzable 1 110 € / u 110 € 

Paper de filtre 0,45 micres 1 sol ús 5 1 € / u 5 € 

Pipetes Pasteur 2 mL 1 sol ús 40 2 € / 1250 u 0,07 € 

Vas de precipitats 500 mL reutilitzable 5 3,50 € / u 17,50 € 

Envasos diversos de plàstic 1 sol ús - - 5 € 

Material divers reutilitzable - - 100 € 

Embut reutilitzable 1 2,30 € / u 2,30 € 

   Total 254,87€ 

 

5.6 Cost humà  

En aquest apartat es tindrà en compte el cost de tenir dues persones treballant en el 

projecte, l’enginyer químic, realitzant feines de camp en el laboratori i el doctor en 

enginyeria química, com  a guia i  supervisor de les tasques realitzades per l’enginyer 

químic. Per calcular el cost en aquesta secció, es refereixen les hores emprades per 

cadascun dels treballadors i els salaris mínims bruts tal i com es mostra en la següent taula:  
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Treballador Número d’hores Sou  Sou total 

Enginyer químic 600 15 € / h 9.000 € 

Tutor 80 30 € / h 2.400 € 

  Total 11.400 € 

 

5.7 Cost total   

El cost total del treball serà la suma dels costos anteriors, definit com la suma de totes les 

despeses associades. A aquest resultat s’haurà d’afegir l’IVA que suposa un increment del 

21% respecte la suma de tots els valors calculats.    

 

Tipus de despesa Cost 

Cost reactius 88,99 € 

Cost d’electricitat 434,54  € 

Cost d’aigua 84 € 

Cost de proves de caracterització 1.125 € 

Cost de material de laboratori 254,87€ 

Cost humà 11.400 € 

  TOTAL 13387,4 € 

 

Finalment, tenint en compte l’impost del valor afegit (IVA), que suposa un 21% d’increment 

respecte d’aquest valor calculat, el cost total del projecte ha estat de 16198,75 € 
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CAPÍTOL 6. Impacte ambiental 

Aquest estudi inclou l’avaluació de residus i emissions generades en el desenvolupament 

de l’estudi i també en la despesa energètica i aigua. Les dades de despesa d’electricitat 

permetran trobar les emissions de gasos d’efecte hivernacle degudes als experiments 

realitzats.  

6.1 Generació de residus 

Durant el procés experimental s’han generat residus en la síntesi de plastificants i en les 

proves de plastificació.  

6.1.1 Residus de la síntesi de plastificants  

Aquests residus es poden classificar en dos subgrups els de síntesi per catàlisi àcida i 

síntesi per catàlisi organometàl·lica, encara que s’empren els mateixos dissolvents les 

quantitats utilitzades són diferents.  

 

6.1.1.1 Residus en la síntesi per catàlisi àcida   

 

 Dioxà: 

En les síntesis de plastificants amb H3PO4 com a catalitzador, es va usar dioxà per 

aconseguir una millor dissolució dels reactius en el baló. Es van fer servir 125 ml de dioxà 

en la síntesi de plastificants, una gran part es recupera en la trampa de Dean Stark i en el 

rotavapor, però una part que s’estima que es un 25% es perd en l’atmosfera (31,25 ml).   

 

 Toluè: 

El toluè va ser emprat per ajudar a extreure l’aigua, formant un azeotrop en el Dean Stark 

i com a dissolvent de la mescla d’àcid i alcohol evitant així que l’àcid es cremes. Es van 

utilitzar 125 ml de toluè en les síntesis, aplicant la mateixa estimació que el cas anterior 

31,25 ml van ser emesos a l’atmosfera.  
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6.1.1.2 Residus en la síntesi per catàlisi organometàl·lica    

 

 Dioxà:  

En  les síntesis  posteriors s’emprà una quantitat petita de dioxà per aconseguir dissoldre 

millor la mescla d’alcohol-aigua, exactament 40 ml. D’aquests, 10 ml van ser emesos a 

l’atmosfera i no van ser recuperats en les purificacions posteriors.  

Les diferencies no semblen gaire importants en valors absoluts però considerant que 7 

experiments es van fer amb el catalitzador àcid i en només 3 es va utilitzar el catalitzador 

organometàl·lic, podem assegurar que es tracta d’una metodologia amb un impacte 

ambiental en la generació de residus molt menor.  

 

6.1.2 Residus de les proves de plastificació  

Els residus de les proves de plastificació són els generats en el procés de plastificació per 

dissolució, exactament 7 mostres van ser plastificades per aquest mètode encara que 3 

van ser repetides donant un total de 10 mostres plastificades.  

 

 THF:  

Es va utilitzar tetrahidrofuran pel procés de dissolució i es van utilitzar entre 10 i 15 ml per 

cada una de les mostres. En un total de 10 mostres s’han gastat 130 ml de THF, que 

seguint el procediment de la preparació de les provetes es van deixar evaporar a la 

campana extractora i per tant van emetre a l’atmòsfera.   

 

6.1.3 Altres residus 

El material de vidre o plàstic d’un sol ús (pipetes Pasteur o tubs Eppendorf etc..)  han estat 

recollits en un contenidor normalitzat i serà retirat per una companyia certificada. 

Paper de laboratori i altre material equivalent s’ha tractat com equipament contaminant 

(juntament amb vidre o plàstic) o com a residu domèstic segons la seva utilització.  
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6.2 Despesa d’aigua   

La quantitat d’aigua gastada prové principalment de dos activitats, la neteja del material de 

laboratori i com a refrigerant en el funcionament del Dean Stark i en la purificació en el 

rotavapor i la destil·lació al buit.  

 

 Aigua de neteja del material: 

Es considera que s’ha treballat al laboratori 12 setmanes i considerant que es gasten uns 

20 litres per dia per netejar el material usat, es pot considerar que s’han gastat 1200L.  

 

 Aigua per la purificació i pel Dean Stark:  

L’aigua de refrigeració suposa un consum de 4L per minut. L’ús dels diferents aparells ha 

estat de 112 hores i per tant un consum de 26.880L. 

 

 Altres consums:  

Per altres activitats es considera un 1% més de la suma anterior, que són uns 280 L.  

En total s’han consumit 28,3 m3 d’aigua durant el procés experimental del treball.  

 

6.3 Emissions equivalents de gasos defecte hivernacle  

Les emissions de CO2, que es pren com a mesura del efecte hivernacle, s’avaluen a partir 

de la despesa elèctrica. A continuació s’enumeren els diferents aparells utilitzats amb la 

corresponent despesa que han generat cadascun d’ells:  

 

 Placa i manta calefactora : 

La placa calefactora  té una potència de 1000 W. En total s’ha utilitzat 200 hores, per tant: 

1kW x 200h= 200kW·h  

La manta calefactora té una potència de 270 W. En total s’ha utilitzat 72 hores, per tant: 

0,27kW x 72h= 19,44kW·h  
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 Estufa: 

L’estufa té una potència de 600 W. En total s’ha utilitzat 4 hores, per tant: 0,6kW·h x 4h= 

2,4kW·h 

 

 Balança analítica:  

La balança analítica té una potència de 250 W. En total s’ha utilitzat durant 40 hores, per 

tant: 0,25kW x 40h= 10kW·h  

 

 Llum, neveres i calefacció (electricitat): 

El concepte electricitat engloba els costos elèctrics bàsics com són la llum, les neveres o 

la calefacció. El càlcul d’aquest consum es realitza suposant una potència de 0,1kW/m2 en 

un espai de treball de 50m2. 

0,1 𝑘𝑊/𝑚2 x 50𝑚2 x 90𝑑𝑖𝑒𝑠 x 4 ℎ 𝑑𝑖𝑎 = 1800𝑘𝑊·ℎ  

 

 Agitadors magnètics: 

Els agitadors magnètics tenen una potència de 400W. En total s’han utilitzat durant 272h, 

per tant 0,4kW x 272h=108,8kW·h.  

 

 Campana extractora: 

Sempre que s’estava al laboratori i es mantenia engegada per precaució. S’ha treballat al 

laboratori durant 12 setmanes, 5 dies per setmana i 6 hores cada dia de mitja. La campana 

extractora té una potencia de 3,5kW. Total despesa: 3,5kW x 360h= 1260kW·h 

 

 Espectrofotòmetre IR: 

L’espectrofotòmetre IR té un consum de 1500W. En total s’ha utilitzat 8 hores, per tant         

1,5kW x 8h= 12kW·h                                      

En total la despesa elèctrica ha estat de 3412,6 kW·h 
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Usant el factor d’equivalència de la Generalitat de Catalunya de generació de CO2 

equivalent contra kW·h, deduït del mix energètic, que és de 0,308 kg/KW·h, es troba que 

l’execució del treball ha emès(40)(Eq 6.2):  

0,308
𝑘𝑔

𝑘𝑊·ℎ
 𝑥 3412,6𝑘𝑊 · ℎ = 1051,08 𝑘𝑔 𝐶𝑂2      (Eq 6.2) 

Això equival a agafar un vol desde l’aeroport de Barcelona-El Prat fins a l’aeroport de 

Moscow( Rússia).(41) 
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CAPÍTOL 7. Conclusions 

En aquest treball a quedat demostrat que es poden preparar quantitats suficients d’èsters 

derivats de l’àcid tartàric que poden actuar com a plastificants. Són especialment 

competitius els esters DEHLT i EHHLT que han mostrat propietats plastificants semblants 

al DOA. 

Conclusions particulars: 

 

1) S’han preparat els èsters següents de l’àcid tartàric: DEHLT ,DTMHLT, HNLT, 

H7NLT ,DMPLT, EHHLT. El DEHLT i el DTMHLT a més s’han obtingut pel 

mètode de Dean Stark. 

 

2) Les experiències d’obtenció d’èsters derivats de l’àcid tartàric indiquen que es 

millor el mètode de la catàlisi amb TBT que no pas el mètode de Dean Stark o 

de Fischer. Els avantatges són que s’usen menys dissolvents i productes i la 

reacció és mes rapida. Els rendiments aparents estan al voltant del 100 %. 

 

 

3) Els plastificants preparats és poden purificar mitjançant una destil·lació al buit. 

Els resultats espectroscòpics i la solidificació d’alguns d’ells demostren l’eficàcia 

de la purificació. 

 

4)  Els èsters de l’àcid tartàric que mostren millors propietats com a líquids viscosos, 

han estat escollits per a preparar PVC plastificat al 33 %. Com a material de 

referència s’ha preparat també un PVC plastificat amb DOA. D’acord amb el 

procediments de preparació es possible obtenir fàcilment aquest plàstics. 

 

 

5) Els materials plastificats mostres dureses Shore entre 75 i 84, acceptables a 

l’entorn industrial dels materials plastificats. Els nous plastificants de millors 

propietats han estat el DEHLT i el DMPLT, amb valores de duresa semblant al 

del materials preparat amb DOA. 

 

 

6) Els assaigs de tracció de provetes preparades amb els materials plastificats han 

mostrat que els productes derivats del DEHLT i EHHLT tenen propietats molt 
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bones com a materials plàstics. Fins i tot millors que el material plastificat amb 

DOA. 

 

7) El cost d’aquest projecte ha estat de 13387,4 €, sense IVA 

 

8) L’impacte ambiental de tota l’experiència es pot resumir amb una emissió de 

1051 kg de CO2. En referència a la comparació ambiental dels mètodes de 

síntesis, la preparació d’esters de l’àcid tartàric amb TBT és clarament menys 

contaminant que el mètode de Fischer. 
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Annex 

Espectres IR de les dues fases  

En aquest apartat del annex es presenten els espectres de les dues fases presents en 

dues de les síntesis realitzades: la del H7NLT i el HNLT.  

Fase inferior H7NLT 

 

Fase superior H7NLT 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

050010001500200025003000350040004500

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

010002000300040005000



Síntesis i aplicació en PVC de bioplastificants procedents de l’àcid tartàric       Pàg. 97               
 

 

Fase inferior HNLT 

 

Fase superior HNLT 
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Espectres de neteja dels sòlids 

Espectres de l’heptà emprat en la neteja dels sòlids, posterior a la centrifugació.  

H7 + H7NLT 

  

H7 + HNLT  
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H7+EHHLT 

 

H7+DMPLT  
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Espectre DMPLT sòlid 

Espectre del sòlid format durant la centrifugació  
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