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Resum 

Des del seu origen a la primera meitat del segle XX, els plàstics han anat prenent cada 

cop més protagonisme a les nostres vides, generant en conseqüència cada cop més 

quantitat de residus plàstics arreu del món. Una de les principals problemàtiques que 

aquests presenten és la seva incapacitat de degradar-se, fet que provoca la seva 

acumulació a diferents medis i espais naturals. 

En vista d’aquesta problemàtica, avui en dia hi ha una forta tendència en invertir recursos 

en la recerca de nous polímers que generin un menor impacte mediambiental. Una nova 

important línia d’investigació és la dels biopolímers, que consisteixen en materials 

polimèrics sintetitzats a partir de matèries primes naturals, els quals són, generalment, 

degradables. 

En aquest treball s’ha presentat l’estudi de la degradació de dos tipus de polímers 

biodegradables: un policarbonat natural i un àcid polilàctic amb estructura 

estereocomplexa. L’estudi se centra en l’avaluació de la biodegradació per compostatge 

seguint la norma ISO 14855 durant un temps d’uns 40 dies. Per altra banda, s’ha estudiat 

la degradació hidrolítica del PLA estereocomplexe a temperatures diferents, amb la 

finalitat d’avaluar la resistència a l’aigua d’aquest grau de PLA. El seguiment de la 

biodegradació s’ha dut a terme mesurant la generació de CO2 en el procés de 

compostatge i la pèrdua de pes molecular en la degradació hidrolítica. 

El policarbonat natural ha mostrat capacitat de degradació després d’un període 

d’inducció de 20 dies, fins arribar a uns nivells de degradació entre el 27 i el 50%. L’àcid 

polilàctic PLA s’ha degradat un 43% i l’estereocomplex de PLA ha tingut un període 

d’inducció de 15 dies i s’ha descompost fins a un 29%. 

La degradació hidrolítica de l’estereocomplex de PLA s’ha dut a terme a tres 

temperatures (36, 58 i 80ºC). Els resultats indiquen que aquest polímer es degrada 

hidrolíticament a qualsevol temperatura, però a velocitats diferents en funció d’aquesta. 

D’acord amb la teoria d’Arrhenius, s’ha calculat que l’energia d’activació és de 95,0 

kJ/mol, la qual és lleugerament superior a la determinada pel PLA convencional, que és 

de 82,2 kJ/mol. El resultat és coherent amb el que es pot esperar de la degradació 

hidrolítica d’un PLA altament cristal·lí contra un PLA normal (és a dir, Easc-PLA > EaPLA). 

El pressupost del treball s’ha estimat en 15.431 euros. 
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Glossari 
m = Massa  s = Proteïna de soja 

nC = Nombre de carbonis PM = Pes molecular 

nN = Nombre de nitrogens f = Fracció 

carb = Carbohidrats de la proteïna de soja prot = Proteïnes de la proteïna de soja 

C/N = relació carboni − nitrogen t = Temps 

Mn̅̅ ̅̅  = Pes molecular mitjà en número Mw̅̅ ̅̅ ̅ = Pes molecular mitjà en pes 

Ni = Nombre total de molècules de mida i  Mi = Pes molecular de les molècules de mida i 

Xi = Fracció molar de les molècules de mida i  Wi = Fracció màsica de les molècules de mida i  

M0 = Pes molecular inicial Mt = Pes molecular a l′instant t 

D = Polidispersivitat T = Temperatura 

A = Factor preexponencial k = Constant cinètica  

Ea = Energia d′activació R = Constant universal 

M =Molaritat Tg = Temperatura de transició vítria 

Tf = Temperatura de fusió ThCO2 = Volum màxim teòric de CO2 

MTOT = Massa total de mostra Conc. = Concentració 

nO = Nombre d’oxigens nH = Nombre d’hidrògens 

PLA: Àcid polilàctic PC: Policarbonat natural 

sc-PLA: Estereocomplex de PLA PO: Òxid de propilè 

PET: Poli(etilen tereftalat) PVC: Poli(clorur de vinil) 

PHAs: Poli(hidroxialcanoats) PCL:  Poli(caprolactona) 

PBAT: Poli(butilè d’adipat de tereftalat) PMMA: Poli(metilmetacrilat) 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona 

GPC: Cromatografia de permeació en gel (Gel 
Permeation Chromatography) 

 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El grup de recerca Engibio del departament d’Enginyeria Química de l’ETSEIB, UPC, és 

un grup especialitzat en la síntesi de nous biopolímers i en l’estudi de la seva degradació. 

Aquest Treball de Fi de Grau sorgeix per col·laborar en aquesta línia d’investigació, 

mitjançant l’estudi de la biodegradació de dos biopolímers amb gran protagonisme en 

aquest grup de recerca: el policarbonat i el polilactat. Més concretament, aquest projecte 

donar suport al doctorand Martí Hortós i a la doctoranda Farra Wahani Shaarani. 

 

1.2. Motivació 

Des del seu origen a la primera meitat del segle XX, els plàstics han anat prenent cada 

cop més protagonisme a les nostres vides. L’èxit dels plàstics sintetitzats per la indústria 

petroquímica a partir de derivats del petroli s’explica per tres factors que els caracteritzen: 

gran versatilitat, baix preu i alta durabilitat. La combinació d’aquestes tres propietats ha 

permès un creixement continu i accentuat del seu consum, tant a nivell domèstic com a 

nivell industrial. Això genera com a conseqüència grans quantitats de residus plàstics 

arreu del món. Com es pot observar a la Figura 1, on s’hi representa el volum de residus 

plàstics a Europa des de l’any 2000 fins l’any 2008, en vuit anys aquests residus han 

incrementat més del doble, passant de 2 a 5 milions de tones generades. 

 

 

 

Figura 1. Volum i índex de preu dels residus plàstics a Europa entre els anys 2000 i 2008 [1] 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5723037/KS-32-10-283-

EN.PDF/22a4889d-e6c9-4583-8d17-fb5104e7eec0 
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No obstant, el problema dels plàstics que consumeix la societat no només rau en la 

generació dels residus en sí, sinó en el fet que d’aquests residus generats, tan sols un 

10% són reciclats [2]. A la Figura 2 es mostra el flux global que segueixen els plàstics 

provinent de la indústria del packaging a l’any 2013. Com es pot observar, de les 78 

milions de tones que es produeixen anualment d’aquests plàstics, només un 2% 

provenen de plàstics reciclats.  

A més a més, a la Figura 2 també es mostra que dels residus generats un 14% és 

destinat a incineradores, un 40% és llençat a abocadors i un 32% acaba a espais 

naturals. Dins aquest últim grup, s’hi suma la problemàtica que el plàstic triga massa 

temps en descompondre’s, fet que genera acumulacions indesitjades a diversos espais 

naturals. La dada més actual on aquesta acumulació s’hi veu reflectida prové d’una 

declaració feta per Ellen MacArthur, navegant anglesa retirada, on afirmava que de cara 

al 2050 pot arribar a haver-hi més plàstic que peixos al mar [2]. 

En vista dels problemes generats pel creixent consum de plàstic, cada cop s’estan 

invertint més recursos en la recerca de nous polímers que generin un menor impacte 

mediambiental. Una nova important línia d’investigació és la dels biopolímers, que 

consisteixen en materials polimèrics sintetitzats a partir de matèries primes naturals. 

Aquests, generalment, presenten la propietat de ser biodegradables en presència de 

microorganismes, com bacteris o fongs, donant així solució a l’acumulació de plàstics als 

espais naturals. Aquesta propietat, però, també pot suposar un problema, ja que fa que la 

durabilitat del material disminueixi i això pot comportar un pèrdua de funcionalitat. És per 

 

Figura 2. Flux global de plàstics provinent de materials de packaging a l'any 2013 [2] 
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aquest motiu que la recerca de plàstics biodegradables té com a principal objectiu 

sintetitzar nous materials de propietats similars als plàstics ja existents, que mantinguin la 

seva funcionalitat durant la vida útil de l’objecte que conformen i que alhora suposin el 

menor impacte possible quan aquests siguin retirats.   
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu general d’aquest projecte és avaluar la degradabilitat de nous plàstics d’origen 

sostenible sintetitzats pel grup Engibio, concretament d’un policarbonat natural (PC) i de 

l’àcid polilàctic (PLA), mitjançant un seguiment cinètic del seu compostatge. 

Els objectius particulars establerts són:  

 Fer recerca sobre les propietats i característiques del PC i el PLA 

 Dissenyar el sistema per dur a terme un compostatge seguint la ISO 14855-2 

 Fer el compostatge de tres policarbonats d’origen natural 

 Fer el compostatge d’un estereocomplex de PLA i d’un PLA barrejat amb PC 

sintètic 

 Realitzar una degradació hidrolítica d’un estereocomplex de PLA 

 Avaluar la modificació de l’estructura al llarg del procés d’hidròlisi mitjançant GPC 

 Determinar la capacitat de degradació de les diferents mostres a partir dels 

resultats experimentals obtinguts  

 

2.2. Abast del projecte 

Seguint la línia d’investigació de biopolímers esmentada a la Introducció, aquest projecte 

pretén avaluar la capacitat de biodegradació de 5 nous materials sintetitzats pel grup de 

recerca Engibio: tres mostres de policarbonat sintetitzades parcialment a partir d’oli soja o 

llinosa i dues mostres d’àcid polilàctic amb diferents propietats. La ISO 14855 [3] serà la 

normativa escollida per avaluar la capacitat de biodegradació d’aquests polímers, duent 

així a terme un compostatge a escala laboratori. 

Per altra banda, també es realitzarà un segon experiment de degradació, que consistirà 

en una degradació hidrolítica, en la que s’avaluarà la capacitat de degradació d’una de 

les mostres de PLA analitzades per compostatge. D’aquesta forma, es podrà comparar 

els resultats obtinguts als dos tipus de degradació i interpretar-ne els resultats.  
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3. Teoria 

3.1. Plàstics biodegradables 

Una forma de catalogar els plàstics que té interès a nivell mediambiental és classificar-los 

en funció del seu origen i de la seva biodegradabilitat. Aquesta és una forma senzilla de 

dividir els polímers en quatre grups, com es mostra a la Figura 3.  

Seguint aquesta classificació, per una banda estan els plàstics d’origen petroquímic 

(meitat inferior) i per l’altre els plàstics d’origen natural, també anomenats biopolímers 

(meitat superior). Després, aquests dos grups poden ser subdividits en materials 

biodegradables (meitat dreta) i en no biodegradables (meitat esquerra). Així es generen 

quatre quadrants: el dels plàstics convencionals, és a dir, d’origen sintètic i no 

biodegradables (quadrant inferior esquerre); el dels plàstics sintètics biodegradables 

(quadrant inferior dret); el dels bioplàstics no degradables (quadrant superior esquerre); i, 

per últim, el dels biopolímers degradables (quadrant superior dret). 

Actualment, la problemàtica a nivell mediambiental presentada pels plàstics (explicada al 

Prefaci) ha portat a desenvolupar i a invertir en nous polímers més sostenibles. Dins 

aquests quatre grups esmentats, els de major interès són els biopolímers biodegradables 

i els polímers sintètics biodegradables (quadrants drets superior i inferior, 

respectivament), els quals es troben descrits a continuació. 

 

Figura 3. Classificació de diferents polímers segons l'origen i la biodegradabilitat [4] 
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3.2. Biopolímers  

Els bioplàstics consisteixen en materials sintetitzats a partir de matèries primes naturals 

com són el midó de blat de moro, la cel·lulosa, la glucosa... els quals poden arribar a tenir 

les mateixes propietats que els plàstics d’origen petroquímic. L’àcid polilàctic (PLA), 

provinent de l’àcid làctic obtingut a partir de midó de blat de moro, n’és un clar exemple, 

ja que gràcies al fet que presenta propietats similars a les del polietilè i/o del polipropilè, 

avui en dia ja és àmpliament emprat per produir productes com, per exemple, envasos 

alimentaris (Figura 4).  

És important saber que malgrat els bioplàstics estan sintetitzats a partir de matèries 

naturals, això no implica necessàriament que siguin biodegradables, perquè aquesta 

propietat no depèn del seu origen sinó que depèn de la seva estructura química. Per 

aquest motiu a la Figura 3, els bioplàstics es troben subdividit en biodegradables i no 

biodegradables.  

Actualment, els que tenen un major interès des d’una 

perspectiva de sostenibilitat són els biopolímers 

biodegradables, ja que aquests eviten problemes 

d’acumulació al medi i, a més, a diferència dels 

plàstics sintètics biodegradables, es descomponen en 

matèries naturals, de forma que no suposen un risc 

important de contaminació. A la Figura 5, es mostra el 

que seria el cicle de vida d’un material d’origen natural 

i biodegradable com és el PLA. Aquest cicle s’inicia en 

el conreu de la matèria prima –el blat de moro-, 

continua amb la seva síntesi, seguida de la 

conformació de productes fets amb PLA i acaba amb 

la biodegradació dels productes, servint de 

compostatge al medi. 

A la Taula 1, es troben exemples de diferents bioplàstics biodegradables, el seu origen i 

algunes de les seves aplicacions. 

 

Figura 4. Envàs alimentari de PLA 100% compostable [5] 

 

 

 

Figura 5. Cicle de vida del PLA [6] 
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Polímer Matèria prima Exemples d’aplicacions 

PLA Blat de moro o canya de sucre Envasos alimentaris 

PHAs Blat de moro 
Fàrmacs, material mèdic, 

envasos alimentaris 

Celulosa Plantes, arbres Paper, fibres tèxtils 

Plantic Blat de moro Envasos alimentari 

Mater-Bi 
Barreja de blat, blat de moro i 

patata 
Productes d’higiene, joguines 

Quitina Crustacis Additius alimentaris 

Taula 1. Exemples de biopolímers [7] 

 

3.3. Plàstics sintètics biodegradables 

Un altre grup de materials que ha sorgit arran de la preocupació global pel medi ambient 

són els plàstics sintètics degradables. Aquests polímers, a diferència dels bioplàstics, no 

són materials totalment nous en la indústria, sinó que normalment es tracta de polímers 

convencionals (és a dir, d’origen petroquímic) que han estat modificats per tal de tenir la 

capacitat de degradar-se o de fer-ho de forma més accelerada. Aquesta modificació 

normalment consisteix en afegir additius que afavoreixen la fotodegradació i/o la 

oxodegradació, és a dir, la descomposició del polímer en presència de llum i/o oxigen 

respectivament.  

També existeixen polímers sintètics que, gràcies a la seva estructura, són degradables 

sense l’addició d’additius, com són el PCL o el PBAT, els quals són més concretament 

biodegradables. El PCL té grans aplicacions a la indústria mèdica i farmacèutica (s’utilitza 

per la fabricació de pròtesis i també en medicaments) i el PBAT s’empra sobretot en la 

indústria del packaging alimentari (per la fabricació de films de plàstic). 

La principal desavantatge que tenen els plàstics sintètics és que, a causa de tenir com a 

matèria prima el petroli, aquests poden arribar a desprendre substàncies nocives i 

tòxiques pel sòl durant la seva descomposició [8]. Per aquest motiu, no tots els plàstics 

convencionals són adients per passar a ser biodegradables; en cas de contaminar el sòl i 

els aqüífers, l’impacte mediambiental s’agreujaria.  
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3.4. Desavantatges dels bioplàstics biodegradables i dels 

plàstics sintètics biodegradables 

Malgrat tant els bioplàstics biodegradables com els plàstics sintètics biodegradables han 

estat materials desenvolupats per disminuir l’impacte mediambiental causa per l’extens 

ús dels polímers arreu del món, no tot el que presenten són avantatges. 

Per una banda, malgrat tots dos grups de materials es caracteritzin per la capacitat de 

biodegradar-se, alguns requereixen de determinades condicions per fer-ho (per exemple, 

altes temperatures, determinats valors d’humitat...). Això suposa un problema, ja que si 

no es presenten les condicions necessàries per a la biodegradació, aquests polímers 

poden trigar anys a descompondre’s.  

Per altra banda, alguns d’aquests materials no són fàcilment reciclables o bé estan 

concebuts únicament per ser compostats. Per aquest motiu, és important que les 

empreses que facin ús d’aquests nous polímers en els seus productes indiquin al 

consumidor on han de ser avocats. Una problemàtica que s’ha detectat recentment amb 

els envasos alimentaris fets de PLA és que aquests són llençats al contenidor groc de 

plàstic, enlloc de llençats al contenidor marró de la matèria orgànica. Això suposa dos 

inconvenients alhora: per una banda, la finalitat que el PLA sigui utilitzat per produir 

compostatge es perd i, per altra banda, es dificulta el treball a les plantes de reciclatge ja 

que fins ara no s’havia contemplat la presència de PLA, el qual barrejat amb altres 

plàstics, genera mescles impossibles de reciclar.     

Per últim, i en aquest cas fent únicament referència als biopolímers biodegradables, més 

enllà dels desavantatges que puguin presentar de forma directa per les seves propietats, 

hi ha altres aspectes de caràcter social que caldria tenir en consideració en cas que 

aquests siguin, com s’està demostrant, els polímers del futur. Per exemple, fer servir el 

PLA com a substitut d’alguns plàstics actuals, faria augmentar la demanda de la seva 

matèria prima: el blat de moro. Això podria tenir conseqüències directes a nivell econòmic 

ja que l’augment de la demanda comportaria un augment del seu preu i, per tant, 

comportaria també conseqüències de caràcter negatiu a nivell social. 

 

3.5. Compostatge 

El compostatge consisteix en un procés biològic on la matèria orgànica es descompon 

aeròbiament i dóna lloc al compost. Els responsables d’aquesta transformació són els 

microorganismes presents als diferents medis naturals, que s’alimenten de la matèria 

orgànica, generant aigua i CO2.  
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A diferència del compostatge que té lloc de forma natural al medi ambient, quan aquest 

procés es du a terme a plantes de compostatge, es du a terme de forma controlada, on 

es busca tenir unes condicions òptimes per tal d’accelerar el procés, alhora que s’obté un 

compost de qualitat. 

3.5.1. Fases del compostatge 

Un procés de compostatge aeròbic sempre sol evolucionar d’una determinada forma, de 

la qual se’n poden distingir quatre fases: la mesòfila, la termòfila, la de refredament i la 

maduració. Aquestes es descriuen a continuació [9]: 

 Fase mesòfila: un cop s’inicia el procés, els microbis comencen a actuar sobre la 

matèria orgànica de la mescla. La seva activitat genera CO2 i energia; part de 

l’energia és utilitzada pels microbis amb finalitats reproductives i de creixement, 

mentre que altra part és despresa en forma de calor. Alhora, en aquesta fase 

tenen lloc reaccions que generen productes àcids, fet que fa disminuir el pH. En 

resum, aquesta fase es caracteritza per un increment en la temperatura i un 

disminució del pH. 

 Fase termòfila: en aquesta fase hi ha un increment més accentuat de la 

temperatura, que permet la destrucció de microorganismes patògens (i.e., es 

produeix una pasteurització del medi). Per altra banda, el pH incrementa a causa 

de la formació d’amoníac. Com a tret característic, en aquesta fase augmenta la 

demanda d’oxigen. 

 Fase de refredament: en el moment en què gairebé s’ha consumit tota la matèria 

orgànica present a la mescla inicial, l’activitat dels microbis comença a disminuir i, 

per tant, hi ha un descens de la temperatura i de la demanda d’oxigen. A més, en 

aquest període el pH s’estabilitza. 

 Fase de maduració: l’ultima fase que té lloc és la maduració, on s’acaba de 

degradar la matèria orgànica restant, i la qual es caracteritza per ser la més llarga 

de totes. Al llarg d’aquesta fase, la temperatura va disminuint fins arribar a valors 

de temperatura ambient.  

A la Figura 6 es pot apreciar l’evolució d’un cas genèric de compostatge, mitjançant la 

representació de la temperatura i pH del procés. La duració de les etapes no 

s’especifica, ja que no és sempre la mateixa per a tots els processos de compostatge, 

sinó que depèn completament de les condicions a les que té lloc el procés, és a dir, 

de la temperatura, la humitat, la composició de la matèria inicial... 
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3.5.2. Paràmetres que influencien el compostatge 

Hi ha molts paràmetres que influencien l’activitat dels microorganismes i, per tant, és 

important conèixer-los per dur a terme un bon compostatge aeròbic. Els més importants 

serien els explicats a continuació [11] [12]: 

 La humitat: la presència d’aigua en la descomposició és essencial, ja que els 

microbis necessiten l’aigua com a medi per transportar nutrients, alhora que els 

permet desplaçar-se. L’activitat microbiana més eficient té lloc entre un 40% i un 

60% d’humitat. Fora d’aquest interval poden presentar-se dos problemes: per una 

banda, un nivell d’humitat baix comporta la disminució de l’activitat microbiana i, 

per tant, fa que el procés sigui lent; en canvi, si el contingut d’humitat és massa 

elevat, l’aigua passa a ocupar gran proporció dels porus del medi, fet que 

desplaça l’oxigen i pot donar lloc a condicions anaeròbiques, les quals no 

interessen.  

 L’aireig: en el compostatge aeròbic hi té lloc un gran consum d’oxigen, ja que els 

microbis necessiten aquest gas per poder dur a terme la digestió. Per una banda, 

la falta d’oxigen pot provocar un alentiment del procés i/o fer que la degradació 

esdevingui anaeròbica. Per altra banda, tenint en compte que el sistema d’aireig 

arrossega la calor i la humitat dels compostadors cap a l’exterior, un cabal d’aire 

excessiu podria comportar una baixada de la temperatura i/o la humitat del 

sistema. El cabal òptim depèn, bàsicament, de les dimensions del compostador i 

del volum de matèria que aquest contingui.  

 

Figura 6. Evolució de la temperatura i el pH respecte del temps en un procés compostatge [10] 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

 La temperatura: la temperatura influencia de forma directa l’activitat dels microbis: 

a major temperatura, major activitat microbiana i, per tant, més ràpid té lloc la 

biodegradació. Per aquest motiu, en processos de fermentació es recomana una 

temperatura al voltant dels 60 ºC.  

Tot i així, aquest no és un paràmetre fàcil de controlar, ja que hi ha molts factors 

que el poden fer variar. Malgrat s’estableixi una temperatura determinada al forn 

on està tenint lloc l’assaig de biodegradació, el valor establert no serà exactament 

el valor de la temperatura a la que es trobi la mescla: per una banda, l’activitat 

microbiana genera calor que s’acumula dins la mescla, a causa de les propietats 

aïllants que poden tenir tant els materials de compostatge com el recipient on té 

lloc la degradació; per altra banda, part d’aquesta calor acumulada surt a l’exterior 

del recipient mitjançant mecanismes de transferència de calor com són la 

conducció i la radiació; i, per últim, l’aeració arrossega els gasos i vapor d’aigua 

generats, eliminant així una part important de l’escalfor a través del que es coneix 

com a convecció forçada. Per tant, com es pot veure, no només és important fixar 

un valor de temperatura a l’estufa, sinó que també cal mantenir uns nivells 

d’aeració i humitat òptims per tal d’evitar la falta o l’excés de calor en el sistema 

de compostatge.  

 La relació C/N: el rati entre carboni i nitrogen presents a la mescla, no és un 

paràmetre crític a l’hora de dur a terme un compostatge, però tenir-lo en compte 

pot afavorir-ne el procés. Els microorganismes, per viure, requereixen 

principalment quatre elements: nitrogen, potassi, fòsfor i carboni. El rati entre la 

presència de carboni i de nitrogen és la que més influencia la seva activitat a 

l’hora de descompondre la matèria orgànica ja que, per una banda, durant el 

procés part del carboni passa a formar part del diòxid de carboni alliberat i, per 

altra banda, part del carboni es combina amb el nitrogen per formar les 

estructures cel·lulars dels microorganismes.  

 

Es considera òptima una relació C/N que es trobi entre els valors de 20 i 40. Dins 

aquest interval, com major sigui la relació, més eficient és el procés, però en 

aquest cas també es fa necessari l’ús de matèries riques en carboni com, per 

exemple, la palla. Això provocaria unes lectures més elevades per part del 

detector de diòxid de carboni, fet que no interessa per motius de funcionament del 

detector que s’expliquen més endavant. En el cas contrari de trobar-se per sota 

de l’interval, l’excés de nitrogen podria alterar el compostatge, donant lloc a un 

procés d’amonificació. 

 El pH: el nivell de pH de la mescla que es troba en descomposició no es manté 

constant al llarg del procés, sinó que varia en funció de la fase en la que es troba 

el compostatge (Figura 6). Els microbis poden treballar entre uns valors de pH de 
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5 i 9, considerant-se l’interval de 6,5 i 8 com a òptim per a la seva activitat. És per 

això que, malgrat a l’inici del procés aquest paràmetre depèn directament dels 

materials de la mescla, es procura que el pH se situï dins aquest interval òptim. 

Després, durant els primers dies de compostatge el pH s’acidifica per l’alliberació 

d’àcids orgànics simples en la descomposició de la matèria orgànica. Més 

endavant, a causa de la conversió de l’amoni en amoníac, el pH torna a pujar. 

Cap al final del compostatge, quan aquest es troba en la fase de maduració, el 

nivell de pH se situa entre un 7 i un 8.  

 

3.6. Degradació hidrolítica 

La degradació hidrolítica és un procés de degradació que pateixen els polímers que 

contenen grups actius sensibles a l’aigua. La interacció de l’aigua amb aquests grups            

–reacció que és coneguda com a hidròlisi- provoca la partició de les cadenes 

polimèriques, formant-se així cadenes més curtes, fet que degrada el material. En el cas 

del PLA, aquest s’hidrolitza gràcies a la presència de grups esters a la seva cadena 

polimèrica (Figura 7). 

La hidròlisi dels esters suposa la formació d’àcids carboxílics, tal i com es mostra a la 

Esquema 1, prenent com a exemple l’acetat de metil. 

La hidròlisi pot ser accelerada amb l’ús de catalitzadors i/o amb l’augment de la 

temperatura. La temperatura a la que es du a terme la reacció permet incrementar la 

velocitat del procés ja que té relació directa amb l’estat en què es troba el material: a 

major temperatura, major mobilitat tenen les cadenes i, per tant, és més fàcil que tingui 

 

Esquema 1. Reacció d’hidròlisi de l'acetat de metil 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura molecular del PLA 
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lloc la reacció. De fet, quan es tracta de polímers, on més s’accentua el canvi en la 

capacitat de mobilitat de les molècules és a partir de la temperatura de transició vítria 

(Tg), ja que si se supera aquesta temperatura, el material adquireix major elasticitat i 

capacitat de deformació plàstica.  

En aquest projecte, la capacitat de degradació de l’estereocomplex del PLA no s’estudia 

únicament a partir d’un procés de compostatge, sinó que també a partir d’un procés de 

degradació hidrolítica. En aquest darrer cas, la degradació s’avaluarà a partir de l’anàlisi 

dels pesos moleculars del polímer al llarg dels dies que duri l’experiment. És a dir, 

s’estudiarà la fragmentació de les cadenes polimèriques en funció del temps.   

A més a més, es duran a terme tres assajos, per poder avaluar la degradabilitat a tres 

temperatures diferents: 36 , 58 i 80 ºC. Tenint en compte que la Tg de l’estereocomplex 

de PLA és alta (75 ºC) [18], aquest no s’hauria de degradar amb facilitat per sota 

d’aquesta temperatura. Per aquest motiu és d’esperar que els resultats de la degradació 

a 80 ºC siguin significativament més alts que a 36 i 58 ºC. De totes formes cal considerar 

que l’estereocomplex és molt cristal·lí i aquesta particularitat pot afectar al procés de 

degradació. Els experiments que es duran a terme aclariran quin mecanisme de 

degradació dominarà el procés. 

3.6.1. Determinació de pesos moleculars de polímers 

La mida molecular de les molècules dels polímers és una característica de gran interès 

en aquests materials, ja que té gran influència en les seves propietats. Tot i així, els 

polímers són materials que no estan formats per molècules de pes molecular únic, sinó 

que la reacció de polimerització és un procés que dóna lloc a molècules de diferents 

mides. La barreja de cadenes de diferents longituds dóna lloc a una distribució de pesos 

moleculars, com la que es pot observar a la Figura 8. Per aquest motiu, per tal de poder 

caracteritzar un polímer mitjançant la seva mida molecular, el que es fa és realitzar 

tractament estadístic de les diferents mides moleculars detectades i les seves 

corresponents concentracions en el material [13]. 
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Figura 8. Distribució de pesos moleculars típica d'un polímer 
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És per això que quan es parla de la mida molecular d’un polímer, en realitat es fa 

referència a la seva mida molecular mitjana. Els valors més freqüentment utilitzats per al 

tractament estadístic són el pes molecular mitjà en número, 𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (Equació 1), i el pes 

molecular mitjà en pes, 𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (Equació 2); tots dos s’expressen en unitats de g/mol.  

𝑀𝑛̅̅ ̅̅ = ∑ 𝑋𝑖 · 𝑀𝑖 =
∑ 𝑁𝑖·𝑀𝑖

∑ 𝑁𝑖
        (1) 𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ = ∑ 𝑊𝑖 · 𝑀𝑖 =

∑ 𝑁𝑖·𝑀𝑖2

∑ 𝑁𝑖·𝑀𝑖
        (2) 

    

On: 𝑋𝑖 = Fracció molar de les molècules 

de mida i (molsi / molstotals) 

 𝑊𝑖 = Fracció màsica de les 

molècules de mida i (gi / gtotals) 

 𝑀𝑖 = Pes molecular de les molècules 

de mida i (g/mol) 

 𝑁𝑖 = Número total de molècules de 

mida i (mol) 

Generalment, aquestes dues fórmules donen lloc a diferents resultats (𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ sol ser més 

gran que 𝑀𝑛̅̅ ̅̅ ) i, en conseqüència, es diu que els polímers són materials polidispersos, on 

la polidispersivitat (D) es calcula com 𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅/𝑀𝑛̅̅ ̅̅ . Els mètodes que hi ha actualment per 

mesurar aquests valors mitjos són molt complexes. De tots els mètodes existents, el GPC 

sembla ser la tècnica més complerta ja que proporciona tots dos valors, juntament amb la 

corba de distribució. 

 

3.7. GPC 

La cromatografia de permeabilitat en gel, GPC (també coneguda com cromatografia 

d’exclusió molecular, SEC) és un mètode de separació de molècules en funció de la mida 

molecular [13]. En el cas dels polímers, tenint en compte que les seves molècules 

consisteixen en cadenes monomèriques de diferent longitud, la mida molecular es pot 

entendre directament com al pes molecular.  

El funcionament consisteix, bàsicament, en fer passar la fase mòbil –en aquest cas, una 

dissolució de 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol on es troba dissolt el polímer- a través de 

la fase estacionària –un gel que es troba dins una columna cromatogràfica-. Aleshores, el 

que determina el temps de retenció de les molècules dins la columna és la mida dels 

porus que té el gel, ja que, mentre que les molècules grans passen a través del gel 

eludint els porus, les molècules petites van entrant en aquests, disminuint 

conseqüentment la seva velocitat d’avanç. D’aquesta forma, s’aconsegueix que les 

molècules surtin de la columna cromatogràfica en ordre de major a menor mida. 
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3.7.1. Procediment per analitzar mostres amb GPC 

Prèviament a la introducció dels polímers al GPC, cal seguir un procediment de 

preparació de les mostres que es troba descrit més endavant, al capítol 5.3. Anàlisi de les 

mostres per GPC. Un cop estan llestes per al seu anàlisi, aquestes s’introdueixen a 

l’aparell, el qual les analitza fent-les passar per la columna cromatogràfica. A l’Esquema 

2, es troba l’esquema bàsic d’un GPC que ajuda a visualitzar el sentit que segueix el flux 

dins l’equip. Com es pot observar, al final de tot es troba un dipòsit de residus on s’hi 

acumula l’efluent amb restes de les mostres analitzades que no pot ser reutilitzat. 

3.7.2. Interpretació dels resultats a nivell teòric 

El resultat del GPC és un cromatograma on es pot distingir un pic predominant i ample 

que correspon a la distribució de pesos moleculars del polímer, juntament amb altres pics 

menors que poden pertànyer a impureses o contaminants (Figura 9).  

 

Esquema 2. Equip GPC [13] 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cromatograma model d’un GPC [13] 
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També és important saber que la senyal gràfica del detector és un senyal elèctric 

proporcional a la concentració molecular i això és el que permet obtenir la corba de 

distribució mitjançant ponderació. Per poder determinar els pesos moleculars, però, cal 

realitzar un calibratge previ mitjançant l’anàlisi d’una mostra de pes molecular conegut. 

En aquest cas, les mostres estàndard utilitzades pel calibratge han estat mostres 

monodisperses de PMMA. 
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4. Metodologia: degradació per compostatge 

aeròbic 

4.1. Principi de la metodologia 

La metodologia seguida en aquest treball per realitzar l’assaig de compostatge, la qual es 

basa en la ISO 14855-2 [3], consisteix en degradar el polímer que es vol estudiar sota 

condicions que simulin un procés de compostatge aeròbic intensiu, per tal de poder 

determinar la seva capacitat de biodegradació. Per dur això a terme, caldrà introduir el 

material a assajar en un compostador estàtic en condicions d’oxigenació, temperatura i 

humitat òptimes. 

Durant la biodegradació, la combinació de la mostra i l’oxigen introduït al compostador ─ 

juntament amb l’acció microbiana─ seran els reactius d’un procés que donarà com a 

productes aigua i diòxid de carboni. Aleshores, aquest CO2 alliberat serà mesurat 

mitjançant un detector a intervals regulars, per així determinar-ne la seva producció 

acumulativa. Finalment, el percentatge de biodegradació del polímer serà calculat com la 

relació entre el volum de diòxid de carboni acumulatiu emès per la mostra i la quantitat 

teòrica màxima que es podria arribar produir si aquesta es degradés per complert. 

 

4.2. Material i equipament 

4.2.1. Esquema del sistema de compostatge 

Per a una millor comprensió d’aquest capítol, a continuació es mostra l’esquema dels 

equips necessaris per dur a terme el compostatge, en l’ordre que segueix el flux 

(Esquema 3). 

 

 

Bomba d’aire Trampa de CO2 Humidificador Compostador Detector de CO2 

Esquema 3. Diagrama de flux del sistema de compostatge 

Forn 
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4.2.2. Bomba d’aire 

El sistema per ventilar els compostadors emprat en aquest assaig consisteix en una 

bomba pneumàtica amb quatre sortides d’aire, el cabal de les quals pot ser regulat 

manualment mitjançant un rodet. Aleshores, tenint en compte que el volum dels 

compostadors és petit, es farà ús del cabal mínim. Per conèixer el cabal exacte que 

arriba a cada compostador del sistema, es farà ús d’un cabalímetre (els valors mesurats 

troben indicats a l’apartat 4.4.7. Determinació del flux d’aire als compostadors).  

El model de bomba és el Air 550R Plus de la marca Sera (Figura 10). 

 

4.2.3. Trampes de CO2  

Com que el detector de diòxid de carboni utilitzat per fer les mesures és més sensible a 

concentracions baixes que a altes, la finalitat de les trampes de CO2 és obtenir unes 

lectures de la concentració el més baixes possibles. Les trampes, doncs, consisteixen en 

recipients de vidre de capacitat d’entre 0,5 i 1 l, omplerts amb 

una dissolució de NaOH per les quals s’hi fa passar el sistema 

d’aireig. L’aire provinent de la bomba s’introdueix dins les 

trampes mitjançant un tub que arriba fins a la base del recipient, 

de forma que l’aire introduït puja en forma de bombolles i entra 

en contacte amb la dissolució d’hidròxid de sodi, donant lloc a la 

següent reacció àcid-base: 

 

Com més alt sigui el recipient que conté la dissolució d’hidròxid 

de sodi, més efectiva serà la trampa, ja que l’aire disposarà d’un 

major recorregut per tal que el CO2 que transporta sigui atrapat. 

Per altra banda, com major sigui la concentració de NaOH a la 

dissolució, més capacitat tindrà la trampa d’atrapar CO2 i, per 

 

Figura 10. Bomba d'aire Air 550R Plus, Sera [15] 

 

Figura 11. Trampa de 

CO2 de 0,5 l 

 

2 NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O 
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tant, caldrà que aquesta sigui reemplaçada amb menys freqüència.  

Un cop l’aire ha passat per la dissolució, aquest surt a l’exterior a través de tubs que van 

dirigits als compostadors. Per tant, en aquests recipients és necessari que les tapes de 

les trampes tinguin orificis que permetin la connexió de mínim 3 tubs (Figura 11). 

Donat que la ISO no especifica ni el volum ni la concentració de la dissolució d’hidròxid 

de sodi que han de tenir les trampes, aquest paràmetres han de ser establerts. Per fer-

ho, s’han dut a terme una sèrie de càlculs, els quals s’exposen a continuació.  

El primer que s’ha calculat és la quantitat de diòxid de carboni que passarà per les 

trampes per dia. Prenent 400 ppm com a la concentració de CO2 que es troba l’aire de 

forma natural i mesurant, amb l’ajuda d’un cabalímetre, el flux d’aire que proporciona la 

bomba a cada una de les trampes (on, a partir dels valors obtinguts de cada una de les 

sortides que té la bomba, s’obté un valor mig de 11 l/h, i.e., 0,011 m3/h), es pot veure que: 

400 𝑝𝑝𝑚 = 400
𝑚𝑙 𝐶𝑂2

𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒
· 0,011

𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
·

24ℎ

1𝑑𝑖𝑎
= 96 

𝑚𝑙 𝐶𝑂2

𝑑𝑖𝑎
= 0,106

𝑙 𝐶𝑂2

𝑑𝑖𝑎
 

A partir del volum de diòxid de carboni que passa per les trampes diàriament, es pot 

calcular la quantitat mínima necessària de NaOH per atrapar aquest diòxid de carboni 

durant dos mesos (60 dies), fent ús de les proporcions estequiomètriques. S’ha triat un 

període de dos mesos per tal d’assegurar el funcionament de les trampes durant tot 

l’experiment, el qual hauria de tenir una durada mínima de 45 dies. 

0,106 
𝑙 𝐶𝑂2

𝑑𝑖𝑎
· 60 𝑑𝑖𝑒𝑠 ·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

24 𝑙 𝐶𝑂2
·

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 0,53 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Si el volum del recipient triat per la trampa és d’1 l, aquest s’omplirà fins als 800 ml per 

evitar que els tubs de l’aireig entrin en contacte amb la dissolució. Per tant, en aquest cas 

la concentració de la dissolució quedaria com:  

0,53 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

0,8 𝑙 𝐻2𝑂
= 0,66 𝑀 ~ 0,70 𝑀 

Com s’ha esmentat en aquest subcapítol, a banda de la concentració de la dissolució que 

conforma les trampes, el temps de contacte entre la dissolució i el flux d’aire també 

influencia de forma important en l’efectivitat de la captura del CO2. Donat que el temps de 

contacte (és a dir, el recorregut que fa el flux) és un factor difícil de modificar, ja que no es 

disposa de recipients més alts per poder utilitzar com a trampes, s’optarà per augmentar 

la concentració de la dissolució. D’aquesta forma, mantenint el recorregut del flux, la 

quantitat de NaOH disponible per atrapar el CO2 de l’aire serà major i, conseqüentment, 

augmentarà l’efectivitat de la trampa.  
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Figura 12. 

Humidificador 

A la fitxa de seguretat de l’hidròxid de sodi [14] s’especifica que la solubilitat del NaOH a    

20 ºC és de 109 g per 100 ml (0,1 l) d’aigua. Això vol dir que una dissolució de NaOH en 

aigua a temperatura ambient pot tenir una concentració màxima de 27,25 M, segons els 

càlculs especificats a continuació. 

109 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

0,1 𝑙 𝐻2𝑂
·  

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 27,25 

𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑙 𝐻2𝑂
= 27,25 𝑀 

Coneixent el valor mínim necessari per mantenir el funcionament de la trampa (0,7 M per 

un període de 60 dies) i el valor màxim de concentració de la dissolució possible a 

temperatura ambient (27,25 M), s’ha triat un valor de 5 M per al muntatge.  

 

4.2.4. Humidificadors 

Amb la finalitat de mantenir el nivell d’humitat el més estable 

possible al llarg de l’experiment, es farà ús d’humidificadors. Aquests 

consisteixen en recipients de plàstic amb dos orificis (Figura 12), als 

quals hi entra el flux d’aire provinent de les trampes per sortir dirigit 

als compostadors. D’aquesta forma, el flux s’humidificarà i ajudarà a 

compensar l’aigua evaporada. 

 

4.2.5. Compostadors 

Els recipients per dur a terme la degradació de les mostres consisteixen pots de vidre de 

120 ml de capacitat, amb tapes de plàstic que tenen entre 3 i 4 sortides, per les quals s’hi 

poden introduir tubs d’un màxim de 3 mm de diàmetre exterior (Figura 13 i Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Compostador 

 

Figura 14. Compostador destapat 
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4.2.6. Detector de CO2 

El detector de CO2 utilitzat en aquest projecte és el model K30 de l’empresa Sense Air 

S.A. Aquest detector està dotat d’un tub d’entrada i un de sortida, com es pot observar a 

la Figura 15. Fent passar per l’interior de l’aparell el flux d’aire que surt dels 

compostadors, aquest en mesura la concentració de CO2.  

Mitjançant el programari DAS, les dades mesurades són recollides i representades 

respecte del temps a l’ordinador. A la Figura 16 es mostra la interfície de DAS, on es pot 

veure un exemple d’una gràfica concentració-temps proporcionada pel programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Detector de CO2 (model K30, Sense Air S.A.)  

 

Figura 16. Interfície del programari DAS 
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A l’hora d’utilitzar el detector, és important que no se’n faci ús durant un període de temps 

prolongat, ja que el vapor d’aigua que arrossega el flux provinent dels compostadors pot 

entrar dins l’aparell, impossibilitant les posteriors mesures fins que el dispositiu es trobi de 

nou totalment sec. A més, el fabricant indica que com menor sigui la concentració de 

CO2, més acurades seran les dades proporcionades per l’aparell. Per aquest motiu, és 

recomanable afegir trampes de diòxid de carboni (ja descrites a l’apartat 4.2.3.) entre la 

bomba i els compostadors, de forma que la concentració de CO2 al flux de sortida del 

sistema sigui el més baixa possible. 

4.2.7. Tubs 

Per poder connectar tot el sistema de compostatge és necessari utilitzar tubs que 

permetin la fluctuació de l’aire des de les sortides de la bomba fins als compostadors. 

Tenint en compte les dimensions dels orificis de les tapes dels compostadors i de les 

trampes, aquests han de tenir un diàmetre exterior màxim de 3 mm. És important que el 

material dels tubs sigui resistent a les condicions de temperatura i humitat de l’assaig. En 

aquest cas, s’han utilitzat tubs de silicona i tubs de polietilè. Per a una manipulació més 

senzilla al llarg de l’experiment, és més recomanable l’ús de tubs de polietilè, ja que 

aquests són rígids.  

4.2.8. Forn 

Tenint en compte que el compostatge requereix estar a una temperatura superior a 

l’ambient, cal disposar d’un forn o estufa on s’hi puguin instal·lar tots els compostadors. 

Aquest forn, a més, ha de tenir una sortida al lateral (Figura 17) que permeti passar els 

tubs que van de les trampes d’oxigen als humidificadors i compostadors. 

4.2.9. Mesurador de pH 

Per conèixer el pH a l’inici de l’assaig, cal tenir una eina – ja sigui un pHmetre o una 

paper indicador- que ens permeti mesurar el seu valor. En aquest cas, com que no cal 

conèixer el pH amb gran exactitud, s’emprarà paper indicador universal. 

 

Figura 17. Sortida lateral del forn o estufa 
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4.2.10. Equips de mesura 

Per tal de poder fer un seguiment de la humitat a cada compostador, és necessària una 

balança. La utilitzada en aquest experiment és el model Explorer de la casa OHAUS, la 

qual té una precisió de mil·lèsimes. 

També serà necessari disposar d’un cabalímetre, per mesurar els cabals del sistema 

d’aireig als compostadors. En aquest cas s’ha utilitzat un cabalímetre de l’empresa 

Tecfluid. 

 

4.2.11. Reactius 

Com es veu més endavant al capítol 4.4. Procediment, també serà necessari disposar 

dels següents materials: compost (marca Ecoterraflor), vermiculita (de l’empresa Perlita y 

Vermiculita S.L.), proteïna de soja (marca Hijas del Sol, de l’empresa Laboratorios 

Ynsadiet),  aigua destil·lada, cel·lulosa i les mostres que es descriuen al següent apartat. 

 

4.3. Mostres objecte d’estudi 

4.3.1. Mostres de Policarbonat 

Per una banda, s’estudiarà la degradació de tres mostres diferents de PC (Policarbonat) 

natural sintetitzades pel grup de recerca Engibio. Aquestes mostres es caracteritzen per 

tenir part d’origen natural (en aquest cas, soja o llinosa) i part d’origen petroquímic.  

Els policarbonats sintètics son un grup de polímers termoplàstics que contenen grups 

carbonats a la seva estructura química (Figura 18). Aquests són molt utilitzats avui en dia, 

gràcies a la seva duresa, la alta resistència a la temperatura i la seva transparència [16]. 

Una altra característica és que no són biodegradables i, fins al moment, no hi ha cap 

polímer provinent d’origen natural i/o biodegradable que el pugui substituir.  

Per aquest motiu, la Farra Wahani Shaarani estudia la possibilitat d’introduir part d’origen 

natural, com són la soja o la llinosa, amb la finalitat que aquest esdevingui biodegradable, 

 

Figura 18. Grup carbonat 
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sense que el material perdi les propietats que el caracteritzen. Més concretament, de la 

soja s’afegeix ESO (Epoxidized Soybean Oil, Oli de Soja Expoxidat). L’ESO és un conjunt 

de compostos orgànics que s’obtenen a partir de l’epoxidació de l’oli de soja i es 

caracteritza per ser un oli viscós i groguenc. Actualment s’utilitza sobretot com a 

plastificant i estabilitzador en PVC (Clorur de Polivinil). De la llinosa s’hi afegeix també el 

seu oli, el qual també es caracteritza per ser un oli viscós i groguenc, i per ser susceptible 

a la polimerització. El seu ús ha patit una davallada els darrers anys a causa de 

l’augment de disponibilitat de resines sintètiques, les quals el poden substituir alhora que 

resisteixen a tornar-se grogues amb el pas del temps. 

Les mostres de PC estudiades es diferencien entre elles, principalment, per les 

condicions sota les quals han estat sintetitzades al laboratori: les tres mostres han passat 

per reaccions de síntesi, on s’han barrejat PO (òxid de propilè) i oli de soja o oli de llinosa, 

amb CO2 com a catalitzador sota altes pressions (4 MPa). La diferència entre elles rau, 

doncs, en el temps de reacció i la temperatura a la que s’ha mantingut el reactor [17]: 

 Mostra A: consisteix en una barreja de 92,2% de PO i 7,8% d’ESO, que ha estat 

sintetitzada durant 6 h a 80 ºC. 

 Mostra B: aquí la barreja consta d’un 94% de PO amb un 6% d’ESO i ha estat 24 

h a 80 ºC fins a ser sintetitzada. 

 Mostra C: aquesta es composa de PO amb un percentatge menor al 10% d’oli de 

llinosa, després d’estar 6 h a 80 ºC dins el reactor. 

Generalment, els olis, en comparació amb altres matèries orgàniques, es caracteritzen 

per ser dificultosos de degradar. Tenint en compte aquest aspecte i que, a més, el 

percentatge present d’oli a les mostres A, B i C no supera el 10%, és probable que la 

capacitat de degradació en tots tres casos sigui baixa. 

 

4.3.2. Mostres de PLA 

D’altra banda, també es porta a terme l’assaig de compostatge de dues mostres de PLA 

(Àcid Polilàctic,  Figura 7), les quals estan sintetitzades a partir de matèria prima d’origen 

natural: midó de blat de moro.  

El PLA és un polímer termoplàstic constituït per molècules d’àcid làctic, les quals 

conformen els seus monòmers, és a dir, la unitat repetitiva que constitueix el polímer. 

Aquest material es caracteritza per tenir propietats similars al PET (Polietilen Tereftalat) i 

es presenta, avui en dia, com un dels bioplàstics més prometedors. De fet, ja s’està 

comercialitzant per produir envasos alimentaris com, per exemple, de iogurts.  
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Les mostres de PLA assajades seran les següents: 

 Mostra D: aquesta mostra, que es troba en forma de proveta, és una barreja de 

PLA i PC sintètic, en una proporció del 60% i del 40% respectivament i, per tant, 

és un polímer d’origen parcialment natural. El fet estigui composta per un 40% de 

PC d’origen petroquímic, fa pensar que serà més difícil de degradar que el PLA 

convencional. 

 Mostra E: la mostra E consisteix en un estereocomplex de PLA, en forma de pols 

blanca. Aquest ha estat sintetitzat al laboratori i s’ha obtingut a partir d’una mescla 

1:1 dels dos enantiòmers del PLA (el D i el L), mescla que es coneix com a 

mescla racèmica. Com a tret important, cal esmentar que aquest polímer és 

altament cristal·lí i, per tant, té una major estabilitat tèrmica que el PLA 

(l’estereocomplex té una temperatura de transició vítria Tg=75 ºC i una 

temperatura de fusió Tf=230 ºC, mentre que el PLA convencional té una Tg=-55 

ºC i una Tf=180 ºC [18]). Per aquest motiu, s’espera que aquest material oposi 

una major resistència a la biodegradació que el PLA enantiomèricament pur. 

Per tal de poder tenir una millor valoració de la biodegradabilitat de les mostres E i D, 

aquestes es compararan amb els resultats del compostatge d’una mostra de PLA 

convencional, anomenada com a Mostra F. 

 

4.3.3. Mescla del compostatge 

4.3.3.1. Medi del compostador 

A diferència d’altres mètodes d’avaluació de la biodegradabilitat, l’ús del volum de CO2 

alliberat com a mitjà per calcular quant s’ha descompost una mostra, requereix dur a 

terme el compostatge en un medi que no 

contribueixi a produir diòxid de carboni alhora que 

ho fa la mostra. És a dir, si, per exemple, 

s’utilitzés compost com a medi per degradar la 

mostra, el CO2 desprès pel compostador 

provindria no només de la biodegradació de la 

mostra, sinó que també de la biodegradació de la 

matèria orgànica del compost. Quan la 

concentració de diòxid de carboni dins els 

compostadors es veu incrementada a causa de la 

presència de matèria orgànica que no pertany a 

la mostra, en anglès es coneix com a priming 

effect [3].  

 

Figura 19. Vermiculita expandida 
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Per poder calcular el percentatge de biodegradació de cada mostra, cal tenir la capacitat 

de mesurar únicament el CO2 que s’allibera a partir del compostatge del polímer estudiat. 

Per tal d’aconseguir-ho, s’ha optat perquè el llit o medi compostador de l’assaig estigui 

format d’un material inorgànic com és la vermiculita. La vermiculita és un mineral d’argila, 

que després de ser sotmès a un tractament tèrmic, esdevé adient per ser utilitzat com a 

transportador de microbis, fet que permet la seva supervivència i activitat. Originalment, 

aquest mineral està compost per un 5% d’Al2O3, un 30% de MgO, un 5% de CaO, un 5% 

de SiO2 i un 5% d’H20. Si se sotmet a un tractament tèrmic, perd el seu contingut d’aigua i 

s’expandeix, donant com a producte el que es coneix com a vermiculita expandida 

(Figura 19). L’expansió confereix gran capacitat d’emmagatzematge d’aigua i això permet 

descompondre les mostres en condicions similars a les que hi hauria si es fes servir un llit 

de compost madur.  

 

4.3.3.2. Relació C/N 

Per tal d’optimitzar el procés, es procurarà una relació C/N adient per la mescla inicial. 

Seguint les indicacions exposades a la Teoria, la relació hauria de trobar-se entre valors 

de 20 i 40. Donat que la vermiculita no conté cap d’aquests dos elements, només serà 

necessari tenir en compte la composició de la mostra. Per tal d’afegir nitrogen, en cas 

que això fos necessari, s’utilitzarà proteïna de soja, la qual té un alt contingut d’aquest 

element [12]. 

 

4.3.4. Condicions del compostatge 

Les condicions del compostatge fan referència, principalment, a la temperatura i a la 

humitat. Segons la ISO seguida, el forn on es realitza el compostatge ha de trobar-se a 

una temperatura de 58 ± 2 ºC i s’ha de procurar que la humitat es mantingui al entre el 

40% i el 60% [3]. 

El primer requisit serà controlat mitjançant el propi termòmetre del forn. Per controlar la 

humitat, se seguirà el següent procediment basat en el pes dels compostadors: a l’inici de 

l’experiment, es pesaran els recipients on té lloc el compostatge, abans i després d’afegir-

los aigua. Aleshores, amb una freqüència d’entre dos i tres dies, es pesaran els pots per 

conèixer la quantitat d’aigua que roman (és a dir, la que no s’ha evaporat) i així conèixer 

la humitat del conjunt. Si aquesta es troba per sota del 40% s’afegirà aigua fins a obtenir 

una humitat del 60%.  
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4.4. Procediment del compostatge 

4.4.1. Esquema del sistema 

A la següent figura (Esquema 4) es mostra un esquema del muntatge que es durà a 

terme al laboratori. Per facilitar la nomenclatura, les trampes són indicades amb la lletra 

T, els humidificadors amb la lletra H i els compostadors amb la lletra F. En total hi ha 4 

trampes (T1, T2, T3 i T4), 8 humidificadors (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 i H8) i 8 

compostadors, la nomenclatura dels quals ha quedat indicada al capítol 4.4.5. (F1, F2, 

FA, FB, FC, FD, FE i FF). Fora del forn s’hi troben la bomba i les trampes, i a dins hi 

estan els humidificadors i els compostadors. 

 

 

Esquema 4. Sistema de compostatge 

 

4.4.2. Càlcul de les proporcions de la mescla dels compostadors 

4.4.2.1. Quantitat de mostra i de vermiculita 

La primera premissa que hem de tenir en compte a l’hora de fer la mescla dels 

compostadors, és que segons la ISO, la proporció entre quantitat de vermiculita i de 

mostra ha de ser de 1:6 (mesurat en sòlid sec). Tenint en compte que les dimensions 

dels compostadors no són gaire grans i que, per tal d’assegurar una bona ventilació, cal 

que hi hagi espai sobrant dins els recipients, s’ha optat per partir d’1 gram de mostra en 

tots els casos. Aleshores, 1 g de mostra requerirà 6 g de vermiculita. 

4.4.2.2. Quantitat de proteïna de soja 

La proteïna de soja, com s’explica a l’apartat 4.3.3.2. Relació C/N, és utilitzada amb la 

finalitat d’obtenir una relació entre el carboni i el nitrogen òptima (d’entre 20 i 40) per al 

compostatge, ja que aquesta aporta nitrogen a la mescla. A partir de la fórmula molecular 
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dels polímers, dels carbohidrats i de la proteïna de la soja, i sabent que la proteïna de 

soja utilitzada conté un 50% de proteïna (C5H8NO2) i un 30% de carbohidrats (CH2O), la 

relació C/N es defineix per a cada compostador segons l’Equació 3.  

 

𝐶/𝑁𝑋 =  

𝑚𝑋 · 𝑛𝐶𝑋 ·
𝑃𝑀𝐶
𝑃𝑀𝑋

+ 𝑚𝑠 · (𝑓𝑐𝑎𝑟𝑏 · 𝑛𝐶𝑐𝑎𝑟𝑏 ·
𝑃𝑀𝐶

𝑃𝑀𝑐𝑎𝑟𝑏
+ 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑡 · 𝑛𝐶𝑝𝑟𝑜𝑡 ·

𝑃𝑀𝐶
𝑃𝑀𝑝𝑟𝑜𝑡

)

𝑚𝑠 · 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑡 · 𝑛𝑁𝑠 ·
𝑃𝑀𝑁

𝑃𝑀𝑝𝑟𝑜𝑡

 ( 3) 

La lletra X present a l’Equació 3 fa referència a les mostres, per tant, X pot ser A, B, C, D, 

E o F (o també “2”, que com s’especifica més endavant, correspon a un compostador on 

el polímer degradat és cel·lulosa). Per simplificar els càlculs, el pes molecular de les 

mostres de policarbonat (A, B i C) s’ha considerat el mateix per totes tres. Per a les 

mostres de PLA (D, E i F), s’ha procedit de la mateixa manera. Així doncs, X pot ser 

considerada directament com a PC (de fórmula molecular C75H134O17) o com a PLA 

(C3H4O2) (o com a cel·lulosa, C6H10O5). 

A partir de l’Equació 3, mitjançant l’ajuda del programari Excel i prenent les dades de la 

Taula 2, el que s’ha determinat no ha estat la relació C/N sinó la massa de soja utilitzada 

ms. Fent ús del mètode de tempteig, s’ha pres com a valor definitiu ms, aquell valor mínim 

que, sent comú a tots els compostadors, permet un valor de C/N òptim per a tots els 

casos. És a dir, per tal que la contribució de la soja com a font de carboni orgànic sigui la 

mateixa a tots els compostadors i també sigui la mínima possible, s’ha buscat el valor de 

ms més petit que, unificat a tots els recipients, que permeti que tots ells entrin a l’interval 

de 20-40. D’aquesta forma, la relació C/N s’ha obtingut a partir d’establir el valor de ms. 

 

Dades utilitzades per al càlcul de la relació C/N 

𝐦𝐗 (𝐠) 1,0   ms (g) Incògnita 

𝐧𝐂𝐏𝐂 75,0   𝐏𝐌𝐏𝐂 (𝐠/𝐦𝐨𝐥) 1.306,0 

𝐧𝐂𝐏𝐋𝐀 3,0   𝐏𝐌𝐏𝐋𝐀 (𝐠/𝐦𝐨𝐥) 72,0 

𝐧𝐂𝐜𝐚𝐫𝐛 1,0   𝐏𝐌𝐜𝐚𝐫𝐛(𝐠/𝐦𝐨𝐥) 30,0 

𝐧𝐂𝐩𝐫𝐨𝐭 5,0   𝐏𝐌𝐩𝐫𝐨𝐭(𝐠/𝐦𝐨𝐥) 114,0 

𝐧𝐂𝐜𝐞𝐥·𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 6,0   𝐏𝐌𝐜𝐞𝐥·𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 (𝐠/𝐦𝐨𝐥) 162,0 

𝐏𝐌𝐂(𝐠/𝐦𝐨𝐥) 12,0   𝐏𝐌𝐍(𝐠/𝐦𝐨𝐥) 14,0 

𝐟𝐜𝐚𝐫𝐛 0,3   𝐧𝐍𝐬 1,0 

𝐟𝐩𝐫𝐨𝐭 0,5   𝐂/𝐍𝐱 20-40 

Taula 2. Dades per al càlcul de la relació C/N dels compostadors 

El valor de ms serà llavors el mateix per a tots els compostadors i es troba a la Taula 3, 

juntament amb el valor de C/N de cada compostador. Com es veurà més endavant, quan 

es defineixen els compostadors (4.4.5), el valor de C/N de la cel·lulosa correspon al 
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compostador anomenat F2, el del PC als compostadors FA, FB i FC, i el del PLA als 

compostadors FE, FD i FF.  

 

𝒎𝒔 = 𝟎, 𝟒𝟎 𝒈 𝑪/𝑵𝒄𝒆𝒍·𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 = 𝟐𝟒, 𝟑𝟐 𝑪/𝑵𝑷𝑪 = 𝟑𝟒, 𝟑𝟎 𝑪/𝑵𝑷𝑳𝑨 = 𝟐𝟔, 𝟔𝟎 

Taula 3. Valors de ms i C/N obtinguts 

 

4.4.3. Addició de microbis 

Si es fes el compostatge de forma convencional, és a dir, mitjançant l’ús de compost, 

aquest aportaria els microbis necessaris per dur a terme el procés. Utilitzant vermiculita, 

en canvi, cal buscar una font de microbis. En aquest cas, s’ha optat per barrejar aigua 

destil·lada amb compost i filtrar-la amb un tamís. Com a resultat s’obté aigua amb 

microbis, la qual també inclou amb una petita quantitat de sòlids del compost, que és 

arrossegada inevitablement a l’hora de fer la filtració. Donat que aquest compost també 

allibera CO2 quan es descompon, la seva presència pot falsejar les primeres lectures de 

l’experiment. 

Per tal d’igualar, en la mesura del possible, la composició d’aquesta font de microbis a 

tots els compostadors, s’ha estipulat que, sempre que es realitzi la barreja d’aigua 

destil·lada amb compost, la proporció serà de 3:1 (aigua:compost). A més, després serà 

remenada amb una vareta de vidre i es deixarà reposar un mínim de mitja hora. La 

quantitat a afegir a cada pot, es decidirà en funció de les condicions d’humitat, descrites 

al següent apartat. 

 

4.4.4. Addició d’aigua 

Per una banda, tenint en compte que cal mantenir la humitat entre uns valors del 40% i 

60%, i que a l’inici de l’assaig és molt important la presència d’aigua per a la vida dels 

microorganismes, amb la finalitat de mantenir el nivell d’humitat dins aquest interval i que 

sigui el més estable possible, s’ha decidit establir una humitat del 70% com a valor de 

partida. Per altra banda, amb la finalitat d’homogeneïtzar el màxim possible les 

condicions dels diferents compostadors, s’afegirà la mateixa quantitat d’aigua amb 

microbis (provinent del compost) a totes les mostres (15 ml) i l’aigua restant per arribar al 

70% serà aigua destil·lada neta.   
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4.4.5. Preparació dels compostadors 

Tal i com indica la norma ISO 14855, juntament amb les mostres que es volen estudiar, 

cal que hi hagi dos compostadors més: un que no contingui cap mostra per degradar, que 

anomenarem Blanc; i un que contingui un material de referència, del qual se’n coneix la 

seva biodegradabilitat, per tal de donar validesa a l’experiment un cop hagi finalitzat i que 

anomenarem com a Referència. Com a material de referència, la ISO proposa la 

cel·lulosa i marca que, per tal que l’experiment sigui vàlid, passats 45 dies la cel·lulosa ha 

d’haver aconseguit un percentatge de biodegradació del 75% o superior. 

Així doncs, aquest experiment de compostatge constarà d’un conjunt de 8 compostadors: 

6 d’ells contindran les mostres esmentades al capítol anterior (A, B, C, D, E i F) i 2 d’ells 

seran el Blanc i la Referència. Aquests es denominaran amb una F seguida de la lletra de 

la mostra que hi continguin. D’aquesta forma, per exemple, FA correspondrà al 

compostador que contingui la mostra A. Per abreujar el Blanc i la Referència, aquests es 

denominaran amb els números 1 i 2, respectivament. 

A les següents taules (Taula 4-Taula 7), es fa un resum del contingut dels compostadors 

a l’hora d’iniciar l’experiment, seguint les pautes establertes al llarg d’aquest capítol. Un 

cop feta la mescla, s’haurà de comprovar que el pH es troba al voltant del 7. 

 

 

Blanc 

F1 

Component Valor teòric 

m Vermiculita (g) 6,0 

m Soja (g) 0,4 

m Mostra (g) 0,0 

m Microbis (ml) 15,0 

m Aigua (ml) 0,0 

Taula 4. Composició de F1 

 

 

Referència 

F2 

Component Valor teòric 

m Vermiculita (g) 6,0 

m Soja (g) 0,4 

m Mostra (g) 1,0 

m Microbis (ml) 15,0 

m Aigua (ml) 2,3 

Taula 5. Composició de F2 

 

 

Mostres A, B i C 

FA 

FB 

FC 

Component Valor teòric 

m Vermiculita (g) 6,0 

m Soja (g) 0,4 

m Mostra (g) 1,0 

m Microbis (ml) 15,0 

m Aigua (ml) 2,3 

Taula 6. Composició de FA, FB i FC 

 

Mostres D, E i F 

FD 

FE 

FF 

Component Valor teòric 

m Vermiculita (g) 6,0 

m Soja (g) 0,4 

m Mostra (g) 1,0 

m Microbis (ml) 15,0 

m Aigua (ml) 2,3 

Taula 7. Composició de FD, FE i FF 
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4.4.6. Preparació de les trampes de CO2 

Seguint el raonament plantejat a l’apartat 4.2.3.Trampes de CO2, cal preparar 4 trampes 

de CO2 amb dissolucions d’hidròxid de sodi 5 M: una de 1 l (que serà omplerta fins els 

800 ml) i tres de 0,5 l (que s’ompliran fins els 400 ml). Com ja s’ha esmentat, els 

recipients de les trampes seran omplerts a una capacitat per sota de la disponible al 

recipient, per evitar que els tubs entrin en contacte amb la dissolució. 

Per a les trampes de 800 ml tenim que: 

 5 𝑀 = 5 
𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑙 𝐻2𝑂
·

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
· 0,8 𝑙 𝐻2𝑂 = 160 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻   

Per a les de 400 ml: 

5 𝑀 = 5 
𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑙 𝐻2𝑂
·

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
· 0,4 𝑙 𝐻2𝑂 = 80 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Per tant, l’ús d’una trampa d’1 l i de tres trampes de 0,5 l comportarà disposar d’un total 

de 400 g de NaOH. 

Per tant, les trampes es prepararan mesclant les quantitats exposades a la Taula 1 

seguint un senzill procediment: primer, es mesura la quantitat d’aigua destil·lada 

necessària (800 o 400 ml) amb una proveta de 100 ml i s’aboca en un vas de precipitats 

de 1 l; després, s’hi afegeix poc a poc el NaOH mentre es va remenant la dissolució amb 

una vareta de vidre (és important no afegir tot l’hidròxid de sodi de cop, ja que la reacció 

és exotèrmica); quan es troba l’hidròxid totalment dissolt en l’aigua, es deixa refredar la 

dissolució a la campana de gasos i, per últim, es passa la dissolució del vas de precipitats 

al recipient de vidre de la trampa. Tot aquest procediment cal dur-lo a terme amb les 

precaucions que pertoquen quan es treballa amb NaOH (fitxa de seguretat a l’annex), és 

a dir, amb bata, guants i ulleres. 

 

4.4.7. Determinació del flux d’aire als compostadors 

La mesura dels cabals d’aire que passen per cada un dels compostadors és fonamental 

per poder tractar les dades de concentració obtingudes al laboratori, ja que d’aquests 

valors dependrà la quantitat de CO2 emesa pels compostadors. 

Mitjançant l’ús d’un cabalímetre s’han determinat els valors recollits a la Taula 8.  
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Compostador Cabal (l/h) 

F1 4,0 

F2 6,5 

FA 6,0 

FB 6,0 

FC 3,5 

FD 3,5 

FE 8,0 

FF 6,5 

Taula 8. Cabals d'aire als compostadors 

 

4.4.8. Comprovació del pH inicial 

Abans d’iniciar el compostatge, per assegurar-ne una correcta 

posada en marxa del sistema, se’n comprova el seu pH. S’ha 

vist que, efectivament, el seu valor de 7 es troba dins l’interval 

recomanat de 6,5-8 (Figura 20). 

 

 

4.5. Tractament de dades 

En aquest apartat s’exposen les dades obtingudes al laboratori pels compostadors F1 

(Blanc) i F2 (Referència) i el seu respectiu tractament. Aquests dos compostadors seran 

utilitzats com a model, per mostrar tot els càlculs realitzats pas a pas. Les dades de la 

resta de compostadors es troben adjuntades a l’Annex. La interpretació dels valors 

obtinguts es troba al següent apartat, 4.6. Resultats. 

4.5.1. Càlculs previs al tractament de dades 

Amb la finalitat de poder calcular més endavant el percentatge de mostra que s’ha 

biodegradat a cada un dels compostadors, cal prèviament determinar de forma teòrica el 

màxim volum de diòxid de carboni que pot alliberar una mostra, en degradar-se per 

complert. Partint de la massa total de mostra que es troba dins de cada compostador 

(MTOT), la ISO 14855 proposa l’Equació 4 per determinar la massa màxima teòrica de 

CO2 en grams. Aquesta equació relaciona el fet que per cada mol de carboni de la mostra 

es genera un mol de diòxid de carboni. 

 

Figura 20. Resultat de pH als 

compostadors 
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𝑇ℎ𝐶𝑂2 = 𝑀𝑇𝑂𝑇 · 𝐶𝑇𝑂𝑇 ·
44

12
          (4) 

𝐶𝑇𝑂𝑇 =
𝑛𝐶 · 𝑃𝑀𝐶

𝑛𝐶 · 𝑃𝑀𝐶 + 𝑛𝐻 · 𝑃𝑀𝐻 + 𝑛𝑂 · 𝑃𝑀𝑂
=

𝑛𝐶 · 𝑃𝑀𝐶

𝑃𝑀𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
       (5) 

On CTOT és la fracció de carboni en massa de la mostra (Equació 5) i els valors 44 i 12 

corresponen als pesos moleculars del CO2 i del C respectivament. Per passar-ho a 

unitats de volum, s’apliquen els següents factors de conversió (Equació 6): 

𝑇ℎ𝐶𝑂2 [𝑙] =  𝑇ℎ𝐶𝑂2 [𝑔] ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

44 𝑔 𝐶𝑂2
·

24 𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
      (6) 

La segona fracció de l’Equació 6 correspon al volum calculat que ocupa el CO2 a pressió 

d’1 atmosfera i a 20 ºC de temperatura. Aquest volum s’ha obtingut considerant que el 

diòxid de carboni es comporta com a gas ideal per poder simplificar els càlculs, ja que 

això permet utilitzar l’equació dels gasos ideals 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 (on R = 0,082 atm·l/K·mol). 

Els volums màxims teòrics de CO2 que poden alliberar les mostres queden resumits a la 

Taula 9.  

 

Compostador Mostra MTOT CTOT ThCO2 (l) 

F2 Cel·lulosa (C6H10O5) 1 0,44 0,89 

FA, FB, FC PC (C75H134O17) 1 0,69 1,38 

FD, FE, FF PLA (C3H4O2) 1 0,50 1,00 

Taula 9. Volum màxim teòric de CO2 de les mostres 

Com es pot observar a la Taula 9, amb la finalitat de simplificar els càlculs, s’ha 

considerat que les mostres A, B i C tenen la mateixa fórmula empírica. El mateix s’ha fet 

per les mostres D, E i F. 
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4.5.2. Recollida de dades al laboratori 

Primer de tot, es recullen a la Taula 10 les concentracions de CO2 del compostador F1, 

del compostador F2 i de la trampa T1, mesurades mitjançant el detector. Aquestes dades 

han estat preses dos cops diàriament: un al matí i un a la tarda.  

 

 

Concentració de CO2 [ppm] 

MATÍ TARDA 

Data F1 F2 T1 F1 F2 T1 

20/03/2018 1360 1100 80 1250 1228 81 

21/03/2018 645 412 105 642 626 180 

22/03/2018 - - - 192 325 83 

23/03/2018 204 250 93 266 368 19 

24/03/2018 197 246 62 234 282 15 

25/03/2018 192 243 41 213 225 13 

26/03/2018 184 238 0 170 110 8 

27/03/2018 275 305 -35 140 248 63 

28/03/2018 143 294 -40 315 284 -24 

29/03/2018 113 222 -43 110 227 -40 

30/03/2018 125 183 -34 113 203 -19 

31/03/2018 134 177 -22 149 229 1 

01/04/2018 143 172 -10 184 254 20 

02/04/2018 149 168 -2 208 271 33 

03/04/2018 161 160 14 255 305 59 

04/04/2018 209 282 78 185 231 43 

05/04/2018 331 313 119 540 623 163 

06/04/2018 631 642 156 326 515 120 

07/04/2018 520 551 150 327 483 142 

08/04/2018 446 490 146 328 462 157 

09/04/2018 298 368 138 330 420 187 

10/04/2018 326 323 150 313 372 152 

11/04/2018 282 327 203 283 368 186 

12/04/2018 314 344 219 299 391 195 

13/04/2018 369 389 322 381 374 208 

14/04/2018 492 498 317 461 460 218 

15/04/2018 574 571 313 514 517 224 

16/04/2018 738 716 306 620 632 237 

17/04/2018 381 455 305 872 897 314 

18/04/2018 375 346 331 416 352 203 

19/04/2018 306 370 286 400 540 240 

20/04/2018 272 303 163 308 287 174 

21/04/2018 257 296 184 311 276 181 

22/04/2018 246 292 198 313 269 186 

23/04/2018 226 283 226 317 254 195 

24/04/2018 280 391 120 350 426 137 

25/04/2018 321 372 237 195 252 140 

Taula 10. Concentracions de CO2 preses al laboratori 
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Les cel·les ombrejades de color gris pertanyen als caps de setmana i/o dies festius. En 

aquests casos, com que el valor no podia ser mesurat, s’ha optat per realitzar una 

interpolació lineal. 

Observant les dades obtingudes, es pot veure que certs valors de concentració mesurats 

a la trampa T1 són negatius. Això és degut al calibratge de l’aparell, és a dir, és degut a 

què la concentració de CO2 nul·la real es troba per sota del zero calibrat a l’aparell i, per 

això, s’obtenen valors de concentració de CO2 negatius. 

També és interessant esmentar el fet que, com es pot apreciar als valors de T1, aquesta 

trampa (i de fet, totes en general) no sempre ha proporcionat un mateix nivell de CO2, 

sinó que la seva concentració ha anat incrementant al llarg dels dies (tal i com es mostra 

a la Gràfica 1, mitjançant una recta de regressió lineal). Aquest comportament s’explica, 

principalment, a partir del CO2 de fons al laboratori: a mesura que ha anat avançant 

l’assaig, el nombre de persones que treballava al laboratori també ha anat incrementant 

(en un inici només eren dues i cap al final, cinc). En conseqüència ha tingut lloc un 

increment en el CO2 de fons, que la trampa no ha pogut suprimir.  

De fet, durant l’experiment, en vista de l’augment de la concentració a les trampes, el dia 

13 d’abril es va decidir renovar la dissolució de les trampes, per si de cas aquest augment 

venia provocat per un problema a la dissolució. Tot i així, després de canviar les trampes, 

els alts nivells de CO2 romanien. Per aquest motiu, es va arribar a la conclusió que 

l’origen del problema es trobava en la concentració de fons del laboratori. 

 

Gràfica 1. Concentració de CO2 a la trampa T1 respecte del temps 
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4.5.3. Determinació del CO2 emès experimentalment pel compostador 

Després de recollir les dades al laboratori, s’ha realitzat la mitjana entre el valor obtingut 

al matí i el valor obtingut a la tarda (Taula 11). Per facilitar les representacions gràfiques 

més endavant, s’han numerat les dates cronològicament, considerant el dia 1 com al 

primer dia en què s’han pres dades (el 20/03/2018).  

Aleshores, donat que la concentració a T1 és la concentració de CO2 provinent de 

l’ambient que la trampa no ha estat capaç d’atrapar, cal restar el seu valor a F1 i a F2. 

D’aquesta forma el que s’obté és la concentració de CO2 que realment es genera dins de 

cada compostador, sense la influència del CO2 provinent del flux proporcionat per la 

bomba. A la Taula 12 es troba el resultat d’aquesta resta. En aquest cas es resta T1 tant 

a F1 com a F2, perquè el flux d’ambdós compostadors prové d’aquesta mateixa trampa 

(com es veu a l’Esquema 4). En cas que els compostadors es trobessin connectats a 

diferents trampes, caldria restar a cadascun la seva respectiva trampa de CO2.  
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Concentració mitjana CO2 [ppm] 

Dia Data F1 F2 T1 

1 20/03/2018 1305,00 1164,00 80,50 

2 21/03/2018 643,50 519,00 142,50 

3 22/03/2018 192,00 325,00 83,00 

4 23/03/2018 235,00 309,00 56,00 

5 24/03/2018 215,67 264,00 38,67 

6 25/03/2018 202,78 234,00 27,11 

7 26/03/2018 177,00 174,00 4,00 

8 27/03/2018 207,50 276,50 14,00 

9 28/03/2018 229,00 289,00 -32,00 

10 29/03/2018 111,50 224,50 -41,50 

11 30/03/2018 119,00 193,00 -26,50 

12 31/03/2018 141,25 202,88 -10,75 

13 01/04/2018 163,50 212,75 5,00 

14 02/04/2018 178,33 219,33 15,50 

15 03/04/2018 208,00 232,50 36,50 

16 04/04/2018 197,00 256,50 60,50 

17 05/04/2018 435,50 468,00 141,00 

18 06/04/2018 478,50 578,50 138,00 

19 07/04/2018 423,67 517,00 146,17 

20 08/04/2018 387,11 476,00 151,61 

21 09/04/2018 314,00 394,00 162,50 

22 10/04/2018 319,50 347,50 151,00 

23 11/04/2018 282,50 347,50 194,50 

24 12/04/2018 306,50 367,50 207,00 

25 13/04/2018 375,00 381,50 265,00 

26 14/04/2018 476,33 479,00 267,17 

27 15/04/2018 543,89 544,00 268,61 

28 16/04/2018 679,00 674,00 271,50 

29 17/04/2018 626,50 676,00 309,50 

30 18/04/2018 395,50 349,00 267,00 

31 19/04/2018 353,00 455,00 263,00 

32 20/04/2018 290,00 295,00 168,50 

33 21/04/2018 283,83 286,17 182,50 

34 22/04/2018 279,72 280,28 191,83 

35 23/04/2018 271,50 268,50 210,50 

36 24/04/2018 315,00 408,50 128,50 

37 25/04/2018 258,00 312,00 188,50 

Taula 11. Concentració de CO2 mitjana diària 

Conc. real CO2 [ppm] 

F1-T1 F2-T1 

1224,50* 1083,50* 

501,00 376,50 

109,00 242,00 

179,00 253,00 

177,00 225,33 

175,67 206,89 

173,00 170,00 

193,50 262,50 

229,00 289,00 

111,50 224,50 

119,00 193,00 

141,25 202,88 

158,50 207,75 

162,83 203,83 

171,50 196,00 

136,50 196,00 

294,50 327,00 

340,50 440,50 

277,50 370,83 

235,50 324,39 

151,50 231,50 

168,50 196,50 

88,00 153,00 

99,50 160,50 

110,00 116,50 

209,17 211,83 

275,28 275,39 

407,50 402,50 

317,00 366,50 

128,50 82,00 

90,00 192,00 

121,50 126,50 

101,33 103,67 

87,89 88,44 

61,00 58,00 

186,50 280,00 

69,50 123,50 

Taula 12. Concentració de CO2 

real diària 
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Els valors de la Taula 12 ens donen una idea de la quantitat de CO2 que desprenen els 

compostadors cada dia, però no es pot considerar la quantitat de forma directa, ja que 

aquests valors són concentracions i no masses o volums. Per conèixer el volum en ml de 

diòxid de carboni que es desprèn cada dia de l’assaig, cal multiplicar els valors de la 

Taula 12 pel cabal que passa pels compostadors i per l’interval de dies que es manté 

cada concentració (Equació 7). 

A l’Equació 7 es mostra el càlcul en termes genèrics amb les unitats, on 𝑄�̇� és el cabal 

d’aire que passa pel compostador FX i on (FX-TY) representa la diferència entre la 

concentració de CO2 al compostador FX (on X pot ser 1, 2, A, B, C, D, E o F) i la 

respectiva trampa, TY (on Y pot ser 1, 2, 3 o 4, en funció de la trampa que correspongui 

al compostador FX). Els cabals utilitzats són els recollits a la Taula 8 (Apartat 4.4.7.) i, pel 

que fa a l’interval de dies, ∆t, aquest sempre serà igual a 1, ja que les dades han estat 

agafades diàriament. Els ml de CO2 alliberats pels compostadors F1 i F2 cada dia, 

calculats seguint en aquesta equació, es recullen a la Taula 13. 

𝐶𝑂2 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 [𝑚𝑙 𝐶𝑂2] =  (𝐹𝑋 − 𝑇𝑌) [
𝑚𝑙 𝐶𝑂2

𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒
] · 𝑄�̇� [

𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑑𝑖𝑒𝑠
] · ∆𝑡 [𝑑𝑖𝑒𝑠]     (7) 

Aleshores, un cop determinat el diòxid de carboni emès diàriament per cada 

compostador, es pot dur a terme el càlcul del total de CO2 alliberat al llarg de 

l’experiment, que s’anomenarà CO2 alliberat acumulatiu. El valor acumulatiu del CO2 

alliberat calculat es troba a la Taula 14.  
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 CO2 alliberat [ml CO2] 

Dia (𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕 (𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕 

1 - - 

2 48,10 58,73 

3 10,46 37,75 

4 17,18 39,47 

5 16,99 35,15 

6 16,86 32,27 

7 16,61 26,52 

8 18,58 40,95 

9 21,98 45,08 

10 10,70 35,02 

11 11,42 30,11 

12 13,56 31,65 

13 15,22 32,41 

14 15,63 31,80 

15 16,46 30,58 

16 13,10 30,58 

17 28,27 51,01 

18 32,69 68,72 

19 26,64 57,85 

20 22,61 50,60 

21 14,54 36,11 

22 16,18 30,65 

23 8,45 23,87 

24 9,55 25,04 

25 10,56 18,17 

26 20,08 33,05 

27 26,43 42,96 

28 39,12 62,79 

29 30,43 57,17 

30 12,34 12,79 

31 8,64 29,95 

32 11,66 19,73 

33 9,73 16,17 

34 8,44 13,80 

35 5,86 9,05 

36 17,90 43,68 

37 6,67 19,27 

Taula 13. Volum de CO2 alliberat 

CO2 alliberat acumulatiu [ml CO2] 

∑ ((𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸𝟏
̇ · ∆𝒕) ∑ ((𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · ∆𝒕) 

- - 

48,10 58,73 

58,56 96,49 

75,74 135,95 

92,74 171,11 

109,60 203,38 

126,21 229,90 

144,78 270,85 

166,77 315,93 

177,47 350,96 

188,90 381,06 

202,46 412,71 

217,67 445,12 

233,30 476,92 

249,77 507,50 

262,87 538,07 

291,14 589,08 

323,83 657,80 

350,47 715,65 

373,08 766,26 

387,62 802,37 

403,80 833,02 

412,25 856,89 

421,80 881,93 

432,36 900,10 

452,44 933,15 

478,87 976,11 

517,99 1038,90 

548,42 1096,08 

560,75 1108,87 

569,39 1138,82 

581,06 1158,55 

590,79 1174,73 

599,22 1188,52 

605,08 1197,57 

622,98 1241,25 

629,66 1260,52 

Taula 14. Volum acumulatiu de CO2 alliberat 
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És important observar que, a causa de la presència inicial de matèria orgànica provinent 

del compost (la qual és fàcilment degradable) el valor del CO2 alliberat el primer dia és 

molt superior al que correspondria si el compost no fos present (valor marcat amb un 

asterisc a la Taula 12). Per aquest motiu, es menysprearà aquest primer valor en tots els 

compostadors, amb la finalitat d’obtenir uns resultats més representatius. 

Ara, a partir dels valors d’aquesta última Taula 14, es pot elaborar una primera gràfica 

que permetrà veure de forma qualitativa si la mostra s’ha degradat o no durant el 

compostatge. Representant el volum acumulatiu de CO2 dels pots F1 i F2 envers els dies 

(Gràfica 2), s’obtenen dues corbes que mostren l’activitat dels bacteris en els respectius 

compostadors. Si les corbes se superposen, és a dir, si no hi ha diferència entre el CO2 

acumulatiu de F2 i el CO2 acumulatiu de la referència F1, significarà que la mostra no 

s’ha degradat. Per a què hi hagi degradació cal que la corba del compostador F2 es trobi 

per sobre de la corba de F1. 

 

Gràfica 2. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i F2 respecte del temps  

4.5.4. Determinació del CO2 emès per la mostra 

Per conèixer de forma quantitativa la degradació de la cel·lulosa en el període de temps 

en què s’ha dut a terme l’experiment, cal determinar el CO2 que es desprèn únicament 

per la descomposició de la cel·lulosa. Considerant el diòxid de carboni generat pel Blanc 

(columna (𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕, Taula 13) com el diòxid que es genera a tots els 

compostadors a causa de matèria orgànica no provinent de les mostres, si aquest valor 

es resta del volum de CO2 alliberat per F2 (columna (𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕, Taula 14), s’obté 

el volum alliberat pels microbis en degradar exclusivament el material polimèric. El valor 

d’aquest volum de CO2 alliberat únicament per la degradació de la mostra 2, juntament 

amb el seu valor acumulatiu, es troba a la Taula 15.  
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CO2 alliberat per 

la mostra (ml) 
CO2 alliberat  per la mostra 

acumulatiu (ml) 

Dia 
((𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸𝟐

̇ · 𝒕) 

− ((𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕) 
∑ [

((𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸𝟐
̇ · 𝒕)

− ((𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸�̇� · 𝒕)
] 

1 - - 

2 10,64 10,64 

3 27,29 37,93 

4 22,28 60,21 

5 18,16 78,37 

6 15,41 93,78 

7 9,91 103,69 

8 22,37 126,07 

9 23,10 149,17 

10 24,32 173,48 

11 18,68 192,17 

12 18,09 210,26 

13 17,19 227,45 

14 16,167 243,62 

15 14,11 257,73 

16 17,47 275,20 

17 22,74 297,94 

18 36,03 333,97 

19 31,21 365,18 

20 28,00 393,18 

21 21,57 414,75 

22 14,48 429,22 

23 15,42 444,64 

24 15,49 460,13 

25 7,61 467,74 

26 12,97 480,71 

27 16,53 497,24 

28 23,67 520,91 

29 26,74 547,66 

30 0,46 548,11 

31 21,31 569,42 

32 8,07 577,49 

33 6,44 583,94 

34 5,36 589,30 

35 3,19 592,49 

36 25,78 618,27 

37 12,59 630,86 

Taula 15. Volum de CO2 alliberat per la mostra 2 i volum de CO2 alliberat acumulatiu 
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A partir de la Taula 15, es pot realitzar un gràfic del CO2 alliberat (tant del diari com de 

l’acumulat) respecte del temps, del qual se’n pot extreure molta informació relativa a la 

fase i l’estat de degradació de la mostra (Gràfica 3). És important esmentar que hi ha 

compostadors on el càlcul del CO2 alliberat per la mostra (columna ((𝑭𝟐 − 𝑻𝟏) · 𝑸𝟐
̇ · 𝒕) −

((𝑭𝟏 − 𝑻𝟏) · 𝑸𝟏
̇ · 𝒕) de la Taula 15) presenta valors negatius, a causa d’errors 

experimentals en la mesura de la concentració mitjançant el detector (errors com, per 

exemple, obtenir un valor de concentració a F1 major al del compostador que s’està 

analitzant). En aquests casos, per evitar arrossegar l’error en el càlcul del CO2 

acumulatiu, aquests valors negatius són considerats com a valors nuls, és a dir, tenint en 

compte que no es pot alliberar un volum de CO2 negatiu, es considera que el dia en què 

això té lloc, no s’ha alliberat diòxid de carboni. 

 

Gràfica 3. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra 2   

respecte del temps 

En aquesta gràfica (Gràfica 3), la corba del CO2 acumulat (o acumulatiu) es troba en color 

blau i l’eix que li correspon és l’esquerra. La corba de CO2 que s’allibera cada dia és la 

verda i, malgrat tenir les mateixes unitats que la corba blava, s’ha utilitzat l’eix dret per 

ampliar la representació d’aquesta corba i que els resultats puguin ser més fàcilment 

interpretables. A més, amb l’ajuda d’una línia de tendència, encara es pot apreciar millor 

el comportament del conjunt de punts del CO2 alliberat per dia.  
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4.5.5. Determinació del percentatge de degradació 

Per últim, a la Taula 16 s’hi troba el percentatge de biodegradació de la mostra, calculat 

com (Equació 8): 

% 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó =  
𝐶𝑂2 𝑎𝑙𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢

𝐶𝑂2 𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐
· 100    (8) 

On el valor de CO2 màxim teòric pel cas de la cel·lulosa és de 890 ml (Taula 9).  

 

 Biodegradació de la mostra A (%) 

Dia Equació 8 

1 0% 

2 1% 

3 4% 

4 7% 

5 9% 

6 11% 

7 12% 

8 14% 

9 17% 

10 19% 

11 22% 

12 24% 

13 26% 

14 27% 

15 29% 

16 31% 

17 33% 

18 38% 

19 41% 

20 44% 

21 47% 

22 48% 

23 50% 

24 52% 

25 53% 

26 54% 

27 56% 

28 59% 

29 62% 

30 62% 

31 64% 

32 65% 

33 66% 

34 66% 

35 67% 

36 69% 

37 71% 

Taula 16. Percentatge de biodegradació 
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Amb els percentatges de biodegradació obtinguts, s’ha representat la biodegradació 

respecte del temps (Gràfica 4). Malgrat la corba de CO2 alliberat acumulatiu és equivalent 

a la corba del percentatge de biodegradació de la mostra, aquesta última ens permet 

observar de forma més directa la rapidesa amb què es degrada la mostra i el percentatge 

degradat al final de l’assaig.   

 

 

Gràfica 4. Percentatge de biodegradació de la mostra 2 respecte del temps 

4.6. Resultats 

En aquest apartat s’exposen les gràfiques obtingudes a partir del tractament de dades de 

cada compostador. Aquestes han estat generades seguint els passos exposats a l’apartat  

4.5. Tractament de dades. 

4.6.1. F2 

 

Gràfica 5. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i F2 respecte del temps 
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Mitjançant la Gràfica 5 es poden observar dos aspectes. Per una banda, sorprèn que a 

F1 l’activitat no sigui nul·la, ja que això seria d’esperar tenint en compte que aquest 

compostador no conté cap material polimèric per descompondre. El motiu més probable 

pel qual això no es compleix és el fet que l’addició de microbis comporta inevitablement 

l’addició d’una petita quantitat de compost que serveix als bacteris com a matèria 

orgànica, permetent així que el compostador presenti una certa activitat.  

Per altra banda, a la Gràfica 5 també es pot apreciar que la quantitat de CO2 despresa 

pels bacteris del compostador F2, el qual conté cel·lulosa, és clarament major que la 

quantitat despresa pel compostador F1. Per tant, veient que l’activitat a F2 és major que a 

F1, es pot concloure que a F2 la cel·lulosa s’està degradant.  

Per saber quina proporció de mostra s’ha degradat, cal analitzar les següents dues 

gràfiques:  la Gràfica 6, que representa el CO2 alliberat acumulatiu al llarg de 

l’experiment, juntament amb el valor de CO2 alliberat cada dia; i la Gràfica 7, on es troba 

representat el percentatge de biodegradació de la mostra també respecte del temps.  

 

Gràfica 6. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra 2  

respecte del temps 

En aquesta primera gràfica (Gràfica 6) es pot observar que des de l’inici de l’experiment, 

la cel·lulosa és fàcilment degradable. El CO2 acumulat (o acumulatiu) va augmentant de 

forma pràcticament constant, sense arribar al màxim volum de CO2 que pot alliberar 

teòricament (890 ml). Això indica que el gram de cel·lulosa que conté el compostador F2 

no s’ha degradat per complert. Un altre factor que indica que la degradació no ha 

finalitzat és la corba del CO2 alliberat diàriament: si la degradació hagués acabat, el final 

de la corba verda es trobaria sobre l’eix X. En canvi, tal com es veu amb la línia de 

tendència, s’observa una disminució de l’emissió de diòxid de carboni cap al final i, per 

tant, aquesta emissió encara no s’ha arribat a aturar .  
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Gràfica 7. Percentatge de biodegradació de la mostra 2 respecte del temps 

Per últim, amb la corba del percentatge de biodegradació de la cel·lulosa (Gràfica 7), es 

pot confirmar que la mostra no s’ha degradat per complert. La norma ISO seguida 

estableix que l’experiment de biodegradació es dóna per vàlid sempre que el material de 

referència s’hagi degradat més d’un 75% passats 45 dies. Malauradament, el dia 38 el 

detector es va espatllar, obligant conseqüentment a finalitzar l’assaig. Tot i així, tenint en 

compte la clara tendència d’augment a la corba i que el percentatge de biodegradació de 

la mostra l’últim dia de l’assaig és d’un 71%, es pot assumir que la cel·lulosa assolirà el 

75% de degradació en el temps exigit per la ISO. 

4.6.2. FA 

 

Gràfica 8. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FA respecte del temps 
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Com es pot observar a la Gràfica 8, la mostra A no és tan fàcil de degradar com la 

cel·lulosa, ja que requereix un període aproximat de 20 dies per poder començar a ser 

degradada pels bacteris. El motiu pel qual això té lloc és que inicialment s’ha d’hidrolitzar 

el material abans que els bacteris hi puguin actuar. Aleshores, gràcies a la humitat 

present al compostador, durant aquesta primera fase té lloc únicament una degradació 

per hidròlisi del polímer. D’aquesta forma, es van trencant les cadenes fins al punt en què 

els bacteris poden començar a aprofitar-ne la seva matèria orgànica. A partir d’aquest 

punt (dia 20), es pot veure com s’accentua la diferència entre el diòxid de carboni alliberat 

pel Blanc i pel compostador FA. Aquesta fase inicial aquí descrita es denomina fase 

d’inducció. 

 

Gràfica 9. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra A 

Com es pot observar a la Gràfica 9, la fase d’inducció també es pot apreciar mitjançant 

aquesta representació. A més, es pot veure que la mostra encara no s’ha degradat per 

complert, no només pel fet que en 37 dies ha emès una quantitat de CO2 total inferior a la 

màxima teòrica (1380 ml), sinó que també perquè la corba de CO2 alliberat per dia 

mostra una tendència de creixement. 

Un aspecte a destacar d’aquesta gràfica és la presència de valors negatius a la corba de 

CO2 alliberat per dia (dies 9, 16 i 17), els quals no tenen un sentit físic, ja que un 

compostador no pot alliberar un volum negatiu de diòxid de carboni. El valor de 

concentració de CO2 del compostador que conté la mostra A (FA) sempre hauria de ser 

igual o superior a la concentració del compost de referència (F1), perquè FA conté més 

matèria orgànica que F1. Tot i així, durant la primera fase, el fet que els valors de la 

concentració siguin similars entre ambdós compostadors, pot donar lloc a un error 

experimental instrumental relacionat amb la sensibilitat de l’aparell. Per aquest motiu, en 

alguns casos el valor obtingut de concentració de CO2 a F1 és major al valor a F2, 

resultant així en un valor de CO2 alliberat negatiu. 
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Gràfica 10. Percentatge de biodegradació de la mostra A respecte del temps 

Per últim, amb aquesta darrera gràfica (Gràfica 10), es pot veure que en 37 dies la 

mostra A ha arribat a degradar-se fins a un 50%. Per aquest motiu, es pot concloure que 

el PC natural amb oli de soja és biodegradable, però que triga més temps que un material 

totalment natural, com és la cel·lulosa. Hi ha dos possibles factors que poden contribuir a 

què aquesta mostra costi de degradar: per una banda, la proporció d’origen natural és 

molt baixa (menor al 10%); i, per altra banda, l’origen natural consisteix en un oli i els olis 

són una de les matèries orgàniques més difícils de degradar. És per aquest motiu que, 

per exemple, no es recomana tirar l’oli que es fa servir per cuinar a la pica; aquest triga 

massa temps a ser degradat i això suposa un problema a les instal·lacions on es depuren 

les aigües. 

4.6.3. FB 

 

Gràfica 11. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FB respecte del temps 
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A la Gràfica 11, el compostador FB mostra una major emissió de CO2 que F1 des de 

l’inici del compostatge, però la diferència de volum de CO2 alliberat no és gaire 

accentuada i es manté força constant fins passats els 20 dies aproximadament, on 

aquesta comença a augmentar notablement.  

 

Gràfica 12. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra B 

La gràfica del CO2 acumulat que presenta la mostra B (Gràfica 12) no presenta un 

augment constant, però s’hi pot apreciar la tendència comentada a la Gràfica 11: a l’inici, 

la degradació té lloc lentament, fins que passats 20 dies aquesta comença a accelerar. 

Per altra banda, es pot observar que l’últim valor representat de volum de CO2 alliberat 

acumulatiu (corba blava) és de 377 ml. Aquest valor queda molt allunyat del valor de CO2 

màxim teòric que pot arribar a alliberar la mostra per complert (1380 ml).  

Si es comparen els resultats obtinguts per la mostra A i per la mostra B, es pot veure que 

la forma en què es degraden ambdues mostres és força semblant, ja que totes dues 

comencen la seva degradació passat un període d’inducció d’uns 20 dies. Això es pot 

justificar pel fet que, com s’explica a l’apartat 4.3.1. Mostres de Policarbonat, les dues 

mostres estan sintetitzades a partir de la mateixa matèria primera (amb pràcticament 

iguals proporcions) i l’únic en què es diferencien és en el temps de síntesi.  
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Gràfica 13. Percentatge de biodegradació de la mostra B respecte del temps 

Per últim, la Gràfica 13 confirma que encara queda part de la mostra sense degradar, ja 

que el 37è dia de l’experiment el percentatge de mostra degradada és inferior al 30%. 

Comparant aquest valor amb el 50% que ha assolit la mostra A, sembla ser que 

l’estructura de la mostra B és més resistent a la biodegradació.  

Un últim aspecte interessant a comentar, observable tant a la Gràfica 13 com a la Gràfica 

12, són els dos períodes d’inactivitat bacteriana que presenta el compostador 

(concretament entre els dies 11 i 16 i entre el 25 i el 28). Podria ser que durant aquests 

dos intervals les condicions de compostatge no hagin estat òptimes i que, per tant, B no 

s’hagi pogut degradar de forma constant. Exemples de causes per les quals poden 

empitjorar les condicions de compostatge són: variacions del flux d’aireig, variacions de la 

temperatura dins el compostador, falta d’humitat... 

4.6.4. FC i FD 

 

Gràfica 14. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FC respecte del temps 
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La mostra C és un cas diferent als vistos fins ara als compostadors F2, FA i FB. Tal i com 

es pot observar a la Gràfica 14, tota la corba de CO2 alliberat acumulatiu per part del 

compostador FC (corba blava) es troba per sota de la corba del compostador de 

referència F1 (corba vermella). Seguint el raonament exposat anteriorment, pel qual 

s’explica que els valors de la corba d’FC haurien de ser iguals als de la corba F1 o 

superiors, es pot considerar que la mostra C no s’ha degradat. El mateix succeeix amb el 

compostador FD (Gràfica 15). 

 

Gràfica 15. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FD respecte del temps 

Hi ha diverses causes que podrien justificar el fet que C i D no s’hagin degradat, però 

tenint en compte que aquests dos compostadors es trobaven alimentats per la mateixa 

sortida d’aire de la bomba, el problema del compostatge segurament rau en el cabal 

d’aire que passa pels compostadors. Prèviament a l’engegada de l’experiment, es va 

determinar el cabal d’aire que rebia cada un dels compostadors mitjançant un 

cabalímetre (Taula 8). Com es pot veure a l’apartat 4.4.7. Determinació del flux d’aire als 

compostadors, al realitzar la mesura dels cabals, els fluxos dels compostadors FC i FD 

eren especialment baixos. Analitzant les gràfiques obtingudes tant per FC (Gràfica 14) 

com  per FD (Gràfica 15), es pot concloure que l’experiment en aquests dos 

compostadors no ha tingut lloc en condicions d’aireig òptimes i, conseqüentment, les 

mostres C i D no s’han pogut descompondre. 

Aleshores, ja que la degradació d’aquestes dues mostres és nul·la, no es representaran 

les corresponents gràfiques de CO2 alliberat per les mostres ni les gràfiques del 

percentatge de biodegradació. 
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4.6.5. FE 

 

Gràfica 16. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FE respecte del temps 

El comportament del compostador FE segueix una tendència similar a la del compostador 

FB. Des de l’inici del compostatge fins al dia 15 aproximadament, la diferència de volum 

de diòxid de carboni alliberada per FE respecte del volum alliberat per F1 no és gaire 

gran (Gràfica 16). En canvi, a partir del d’aquest dia es pot observar que la diferència 

comença a créixer. 

 

Gràfica 17. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra E 

A la Gràfica 17, la corba del volum alliberat pel compostador E després de sostraure’n el 

volum alliberat pel compostador 1 (corba blava), mostra una degradació creixent des del 

començament, que sembla aturar-se durant un interval de cinc dies (del 23 al 28) i que es 
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reprèn després d’aquest interval amb una inclinació més accentuada (és a dir, després 

d’aquest interval, la degradació és més ràpida que abans). Les possibles causes del 

període d’inactivitat bacteriana serien les mateixes ja esmentades pel cas de la mostra B. 

 

Gràfica 18. Percentatge de biodegradació de la mostra E respecte del temps 

Com es pot observar numèricament i gràfica, durant 37 dies només s’ha degradat 

un terç de la mostra E (Gràfica 18). Tenint en compte que l’estereocomplex de 

PLA és altament cristal·lí, era d’esperar que aquest oposés força resistència a la 

degradació i que, per tant, el seu percentatge de biodegradació no fos gaire 

elevat. 

4.6.6. FF 

 

Gràfica 19. Volum acumulatiu de CO2 alliberat de F1 i FF respecte del temps 
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Primer de tot cal esmentar que, per una qüestió de disponibilitat de la mostra, el 

compostatge de la mostra F es va iniciar el desè dia de l’experiment. Tenint en compte 

que el PLA ja és un polímer conegut per la seva capacitat de degradació, era d’esperar 

que es degradés amb més facilitat que la resta de mostres, tal i com es veu a la Gràfica 

19 (sense tenir en compte la cel·lulosa, polímer també fàcilment degradable).  

 

Gràfica 20. Volum de CO2 alliberat per dia i volum de CO2 acumulatiu alliberat per la mostra F 

Com mostra la Gràfica 20, sembla ser que el compostador FF, de la mateixa forma que 

els compostadors FB i FE, presenta un període d’inactivitat (del 23 al 29). Aquesta manca 

de generació de CO2 per part dels bacteris (les causes de la qual ja han sigut 

esmentades a l’apartat del compostador FB) no ha permès una evolució de la degradació 

uniforme, com en el cas de la cel·lulosa (F2).  

 

Gràfica 21. Percentatge de biodegradació de la mostra F respecte del temps 
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Tot i així, com es pot observar a la Gràfica 21, la velocitat de degradació d’aquest 

material és major que en FB i en FE, ja que s’arriba a degradar fins a un 43% malgrat 

haver començat l’assaig deu dies més tard. 

 

4.6.7. Comparativa de la degradació 

 

Gràfica 22. Comparativa entre la biodegradació de les mostres A i B 

 

Com es pot veure a la Gràfica 22, les mostres A i B, les quals tenen una composició 

química similar (consistent en PO amb menys d’un 10% d’ESO), tenen un procés de 

compostatge força semblant, ja que totes dues consten d’un període d’inducció d’uns 20 

dies. A partir del dia 25, però, sembla que el seu comportament difereix. Hi ha dos 

possibles explicacions a aquest fet: per una banda, podria ser que el procés de síntesi de 

B hagi donat lloc a un polímer més resistent a la degradació que el procés de síntesi d’A; 

o bé, per altra banda, aquesta diferència en el comportament podria haver estat 

provocada per errors experimentals en el procés de compostatge com, per exemple, no 

tenir unes condicions òptimes al compostador FB. 
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Gràfica 23. Comparativa entre la biodegradació de les mostres E i F 

 

A la Gràfica 23, es troben representats l’estereocomplex de PLA (FE, blau fosc) i el PLA 

convencional (FF, blau clar). Com ja s’ha esmentat a l’anàlisi del compostador FE, és 

clarament observable el fet que l’estructura altament cristal·lina de l’estereocomplex 

oposa una major resistència a la biodegradació que el PLA convencional, ja que aquest 

segon s’ha degradat un 14% més malgrat tenir un procés de compostatge 10 dies més 

curt. 

 

4.6.8. Conclusions del compostatge 

Primer de tot, és important tenir en compte el fet que aquest experiment ha sigut dut a 

terme una única vegada per una qüestió de recursos, ja que requereix molt temps dur-lo 

a terme i molt de material. Aquest projecte permet treure conclusions sobre les mostres 

analitzades, però caldria repetir un mínim de dues vegades més l’experiment per poder 

confirmar de forma ferma les conclusions extretes. 

Respecte les hipòtesis inicials plantejades, els resultats mostren en general els 

comportaments de compostatge esperats. Per una banda, l’experiment ha sigut vàlid, ja 

que es pot considerar que la cel·lulosa arriba a la degradació mínima de 75% en 45 dies 

com exigeix la ISO (com ja s’ha explicat a l’apartat 4.6.1 del compostador de referència 

F2, el final d’aquest compostatge ha tingut lloc el dia 37 amb un percentatge de 

degradació per part de la cel·lulosa del 71%). 

Per altra banda, les mostres de policarbonat natural sintetitzades amb soja han mostrat 

un comportament similar en el que s’ha pogut observar la seva capacitat de degradació, 
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després d’una fase d’inducció que dura en ambdós casos al voltant de 20 dies. Pel que fa 

a l’estereocomplex de polilactat, E, aquest es comença a degradar de forma lenta, 

després d’un període d’inducció de 15 dies. El seu compostatge ha permès comprovar 

que malgrat  és degradable, la seva estructura altament cristal·lina fa que la degradació 

sigui més costosa que en el cas del PLA utilitzat de referència al compostador FF.  

Pel que fa a les mostres C i D, aquestes no han pogut ser analitzades perquè les 

condicions de compostatge a FC i a FD no han sigut adients per a què tingués lloc el 

procés de biodegradació. Això demostra la importància que té el sistema d’aireig en un 

compostatge aeròbic, a més a més de la resta de factors esmentats a la teoria com, per 

exemple, la humitat i la temperatura. És a dir, la variació o la manca de condicions 

òptimes del compostatge pot comportar que els polímers no es degradin. Per tant, 

extrapolant aquests resultats a la realitat fora del laboratori, es pot concloure que 

l’acumulació de plàstics al medi ambient no només depèn de la capacitat de degradació 

d’aquests, sinó que també de les condicions que el medi ofereix per a què tingui lloc la 

descomposició. 

Per últim, cal esmentar el fet que, tot i que l’assaig dut a terme ha permès comprovar la 

capacitat de degradació de les mostres, caldria realitzar un compostatge més llarg per 

arribar a saber si els polímers avaluats tenen o no la capacitat de biodegradar-se per 

complert. Hi ha polímers plàstics (sobretot quan es tracta de plàstics sintètics) que 

malgrat mostrar signes de degradabilitat, no arriben a descompondre’s del tot com a 

conseqüència de la producció de substàncies tòxiques durant en el seu procés de 

degradació. La toxicitat contamina el sòl i això, sol provocar l’aturament de l’activitat dels 

microbis i, per tant, l’aturament del procés de compostatge. Per tant, el fet que un polímer 

mostri una certa capacitat de biodegradació no assegura que sigui totalment 

compostable.  
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5. Metodologia: degradació per hidròlisi 

5.1. Material i equipament 

Per dur a terme l’anàlisi dels pesos moleculars cal:  

 

 Estufes (en són necessàries 3, a les següents temperatures: 36, 58 i 80 ºC) 

 Equip GPC 

 Centrifugadora petita 

 Bàscula amb precisió de 4 decimals  

 Pots de vidre amb tapa de 20 ml (3 unitats) 

 Pots de vidre especials per a GPC (23 unitats) 

 Espàtula metàl·lica 

 Pipeta pasteur 

 Eppendorfs 

 Hexafluoro-2-propanol (amb un contingut de 2,72 g/l de trifluoroacetat de sodi) 

 Aigua destil·lada 

La mostra a analitzar serà l’estereocomplex de PLA, les propietats del qual han estat 

descrites a l’apartat 4.3.2. 

Les condicions de l’assaig per l’equip GPC són: 

 Columna de separació: PL Fluorinated 

 Eluent: HFIP (que conté 2,72 g/l de trifluoroacetat de sodi) 

 Equip: Agilent 1200, amb detector UV 

 Flux: 0,8 ml/min 

 Volum de la mostra a injectar: 100 µl 

 Calibrat: mostres monodisperses de PMMA 

 Tractament i recollida de dades: Programari Chemstation d’Agilent 
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5.2. Degradació hidrolítica de les mostres 

El procediment per realitzar una degradació hidrolítica és ben senzill. Únicament cal 

introduir entre 2 i 3 grams de mostra (en aquest cas d’estereocomplex de PLA) en un pot 

de vidre de 20 ml de capacitat i afegir-hi entre 10 i 15 ml d’aigua destil·lada.  

Per dur a terme la comparativa de la degradabilitat entre les diferents temperatures, cal 

preparar tres pots amb aquest procediment i introduir cadascun d’ells en una estufa a la 

temperatura corresponent. Aquests pots es deixaran dins les estufes durant un període 

de dues setmanes aproximadament, durant les quals s’aniran extraient mostres 

diàriament per ser analitzades amb GPC. 

5.3. Anàlisi de les mostres per GPC 

Primer de tot, amb l’ajuda d’una espàtula, s’extreuen un mínim de 20 mg de mostra del 

pot on està tenint la lloc la degradació hidrolítica i s’introdueixen en un eppendorf. 

Aleshores es deixa l’eppendorf obert a temperatura ambient, per tal que s’assequi la 

mostra. Un cop s’ha evaporat tota l’aigua, s’extreu al voltant d’1 mg de mostra seca i 

s’introdueix en un nou eppendorf. Per mesurar aquesta quantitat, és necessari fer ús 

d’una bàscula amb 4 decimals de precisió, on es donaran per vàlides quantitats de 

mostra seca d’entre 0,5 i 1,9 mil·ligrams. 

Prèviament a la introducció de les mostres al GPC per a la seva anàlisi, cal que aquestes 

siguin diluïdes i es deixin reposar durant 24 h a temperatura ambient. L’eluent utilitzat a la 

dissolució, com s’ha esmentat anteriorment, és Hexafluoro-2-propanol i la dilució ha de 

ser 1:1. És a dir, per a 1 mg de mostra, el volum d’eluent necessari correspon llavors a 1 

ml. Aquest dissolució es du a terme dins l’eppendorf on s’ha introduït la mostra seca, amb 

l’ajuda d’una pipeta pasteur. Per últim, la mostra dissolta es traspassa a un pot de vidre 

petit especial per al GPC i es deixa reposar un dia. 

Un cop la mostra esta llesta per poder ser analitzada, s’introdueix dins l’aparell. L’injector 

pren una petita quantitat de mostra diluïda i l’arrossega a través de la columna fins arribar 

al detector, el qual proporciona la informació que es mostra per pantalla a l’ordinador.  

A més a més d’analitzar les mostres, és important analitzar un fragment del material 

sense degradar per tal de poder fer una comparativa i veure si la mostra ha patit o no la 

degradació. 
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5.4. Esquema de l’experiment 

A continuació es troba un esquema resum (Esquema 5) de com dur a terme una 

degradació per hidròlisi, des de la degradació dins la estufa, fins a l’anàlisi dels resultats. 

 

Esquema 5. Resum del procediment per dur a terme una degradació hidrolítica 

 

5.5. Resultats 

A continuació es mostren les gràfiques obtingudes a partir de l’anàlisi per GPC de les 

mostres d’estereocomplex de PLA sotmeses a una degradació hidrolítica al llarg de dues 

setmanes. 

A la Taula 17 es mostren els dies en què s’han extret mostres de cada pot. 

  Dia (any 2018) 

Pot T (ºC) 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 

1 36     
Cap de 

setmana 

 
Fest

iu 

   

2 58         

3 80         

Taula 17. Dates de la degradació hidrolítica 

 

Pot amb: 

2-3 g Est. PLA + 10-15 
ml H2O

Introduir pot a l'estufa
Extreure 20 mg de 

mostra en un 
eppendorf

Deixar assecar
Extreure 1 mg de 

mostra seca en un 
eppendorf

Diluir amb 
Hexafluorurpropanol 

1:1

Després de 24 h, 
introduir la dissolució 
dins un pot per GPC

Analitzar la mostra 
amb GPC

Analitzar els resultats
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5.5.1. Degradació hidrolítica a 36 ºC 

Per tal de poder analitzar el procés de degradació patit per l’estereocomplex de PLA, a 

continuació es representen les dades proporcionades pel GPC de totes les mostres 

extretes del pot a 36 ºC (Gràfica 24 - Gràfica 31). Juntament amb cada gràfica s’inclouen 

els valors del pes molecular promig en número (𝑀𝑛̅̅ ̅̅ ), del pes molecular promig en pes 

(𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅), del pes molecular al pic (𝑀𝑝) i de la polidispersivitat (𝐷), proporcionats també pel 

GPC (Taula 18-Taula 25). Per la degradació a 58 ºC i a 80 ºC es procedeix de la mateixa 

forma als apartats 5.5.2. i 5.5.3. respectivament.  

 

 

Gràfica 24. Mostra a 36 ºC, dia 0 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 64.580 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 242.800 

𝑀𝑝 (g/mol) 210.000 

𝐷 (-) 3,76 

Taula 18. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 0 

 

 

Gràfica 25. Mostra a 36 ºC, dia 1 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 61.070 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 236.200 

𝑀𝑝 (g/mol) 208.000 

𝐷 (-) 3,87 

Taula 19. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 1 
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Gràfica 26. Mostra a 36 ºC, dia 2 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 63.070 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 251.200 

𝑀𝑝 (g/mol) 215.300 

𝐷 (-) 3,98 

Taula 20. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 2 

 

 

Gràfica 27. Mostra a 36 ºC, dia 3 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 60.140 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 244.600 

𝑀𝑝 (g/mol) 219.600 

𝐷 (-) 4,07 

Taula 21. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 3 

 

 

Gràfica 28. Mostra a 36 ºC, dia 4 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 59.980 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 243.800 

𝑀𝑝 (g/mol) 211.100 

𝐷 (-) 4,06 

Taula 22. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 4 
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Gràfica 29. Mostra a 36 ºC, dia 7 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 60.370 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 236.900 

𝑀𝑝 (g/mol) 183.600 

𝐷 (-) 3,924 

Taula 23. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 7 

 

 

Gràfica 30. Mostra a 36 ºC, dia 9 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 61.150 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 223.000 

𝑀𝑝 (g/mol) 183.600 

𝐷 (-) 3,65 

Taula 24. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 9 

 

 

Gràfica 31. Mostra a 36 ºC, dia 10 

 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 58.000 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 224.000 

𝑀𝑝 (g/mol) 168.400 

𝐷 (-) 3.86 

Taula 25. Dades de la mostra a 

36 ºC, dia 10 
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llarg de la degradació hidrolítica, es representen totes les corbes juntes a la Gràfica 32. 

 

Gràfica 32. Evolució de la hidròlisi a 36 ºC 

Com era d’esperar, a la degradació per hidròlisi a 36 ºC pràcticament no s’aprecia canvi 

en el pes molecular de les cadenes polimèriques al llarg dels dies. 
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5.5.2. Degradació hidrolítica a 58 ºC 

Els resultats de la hidròlisi a 58 ºC es troben recollits de la Gràfica 33 a la Gràfica 40 i de 

la Taula 26 a la Taula 33. 

 

 

Gràfica 33. Mostra a 58 ºC, dia 0 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 64.580 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 242.800 

𝑀𝑝 (g/mol) 210.000 

𝐷 (-) 3,76 

Taula 26. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 0 

 

 

Gràfica 34. Mostra a 58 ºC, dia 1 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 53.020 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 194.700 

𝑀𝑝 (g/mol) 157.600 

𝐷 (-) 3,67 

Taula 27. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 1 
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Gràfica 35. Mostra a 58 ºC, dia 2 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 44.860 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 169.400 

𝑀𝑝 (g/mol) 142.100 

𝐷 (-) 3,78 

Taula 28. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 2 

 

 

Gràfica 36. Mostra a 58 ºC, dia 3 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 46.140 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 167.500 

𝑀𝑝 (g/mol) 125.300 

𝐷 (-) 3,63 

Taula 29. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 3 

 

 

Gràfica 37. Mostra a 58 ºC, dia 4 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 41.000 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 149.000 

𝑀𝑝 (g/mol) 113.900 

𝐷 (-) 3,63 

Taula 30. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 4 
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Gràfica 38. Mostra a 58 ºC, dia 7 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 31.870 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 123.300 

𝑀𝑝 (g/mol) 85.940 

𝐷 (-) 3,87 

Taula 31. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 7 

 

 

Gràfica 39. Mostra a 58 ºC, dia 9 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 31.970 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 121.200 

𝑀𝑝 (g/mol) 91.770 

𝐷 (-) 3,79 

Taula 32. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 9 

 

 

Gràfica 40. Mostra a 58 ºC, dia 10 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 28.990 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 109.200 

𝑀𝑝 (g/mol) 79.110 

𝐷 (-) 3,77 

Taula 33. Dades de la mostra a 

58 ºC, dia 10 
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L’evolució de la mostra al llarg de la degradació es troba representada a la Gràfica 41. 

 

Gràfica 41. Evolució de la hidròlisi a 58 ºC 

A 58 ºC la degradació ha estat major a l’esperada. Tal i com s’esmenta a l’apartat 3.6., 

tenint en compte que a 58 ºC l’estereocomplex de PLA es troba per sota de la 

temperatura vítria, l’evolució de la degradació del polímer s’esperava més lenta i, per tant, 

més semblant a la hidròlisi a 36 ºC. 
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5.5.3. Degradació hidrolítica a 80 ºC 

A continuació es mostren les gràfiques (Gràfica 42 - Gràfica 48) i les dades (Taula 34 - 

Taula 40) de l’última degradació per hidròlisi de l’esterecomplex de PLA, a la temperatura 

de       80 ºC. 

 

 

Gràfica 42. Mostra a 80 ºC, dia 0 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 64.580 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 242.800 

𝑀𝑝 (g/mol) 210.000 

𝐷 (-) 3,76 

Taula 34. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 0 

 

 

Gràfica 43. Mostra a 80 ºC, dia 1 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 53.230 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 179.300 

𝑀𝑝 (g/mol) 126.600 

𝐷 (-) 3,37 

Taula 35. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 1 
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Gràfica 44. Mostra a 80 ºC, dia 2 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 39.390 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 133.200 

𝑀𝑝 (g/mol) 91.770 

𝐷 (-) 3,38 

Taula 36. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 2 

 

 

Gràfica 45. Mostra a 80 ºC, dia 3 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 29.110 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 106.100 

𝑀𝑝 (g/mol) 74.000 

𝐷 (-) 3,64 

Taula 37. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 3 

 

 

Gràfica 46. Mostra a 80 ºC, dia 4 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 21.690 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 77.670 

𝑀𝑝 (g/mol) 34.220 

𝐷 (-) 3,58 

Taula 38. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 4 
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Gràfica 47. Mostra a 80 ºC, dia 7 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 11.250 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 24.850 

𝑀𝑝 (g/mol) 11.560 

𝐷 (-) 2,21 

Taula 39. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 7 

 

 

Gràfica 48. Mostra a 80 ºC, dia 9 

𝑀𝑛̅̅ ̅̅  (g/mol) 8.760 

𝑀𝑤̅̅ ̅̅ ̅ (g/mol) 13.580 

𝑀𝑝 (g/mol) 10.580 

𝐷 (-) 1,55 

Taula 40. Dades de la mostra a 

80 ºC, dia 9 

 

Les corbes de totes les mostres del procés a 80 ºC es troben recollides a la Gràfica 49.  
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Gràfica 49. Evolució de la hidròlisi a 80 ºC 

Per últim, a la Gràfica 49, es pot observar de forma clara la degradació que pateix el 

material a 80 ºC. Gràcies al fet que el PLA es troba per sobre de la seva Tg, la mobilitat 

de les cadenes és major i això permet que el material es degradi en un temps menor. 

5.5.4. Comparativa dels tres casos 

Primer de tot, després d’analitzar la degradació hidrolítica a les temperatures de 36, 58 i     

80 ºC, s’ha observat una tendència diferent a l’esperada. Prèviament a la realització de 

l’experiment, s’esperava que les degradacions a 36 i 58 ºC fossin lentes i que a 80 ºC la 

degradació fos ràpida; en canvi, la degradació a 58 ºC ha sigut més ràpida de l’esperada 

(Gràfica 50). 

 

Gràfica 50. Evolució de Mp respecte del temps 
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Una possible explicació a aquest fet és el grau de cristal·linitat del polímer: en un inici 

s'havia plantejat la hipòtesi que la Tg marcaria una diferència en el comportament del 

polímer (sent més fàcil la degradació del material per sobre d'aquesta temperatura, que 

per sota, gràcies a la mobilitat que guanyen les cadenes polimèriques al trobar-se per 

sobre d'aquest punt). Tot i així, en materials altament cristal·lins, degut a la baixa 

proporció de fase amorfa, la Tg té poca influència. En aquestes condicions la degradació 

es du a terme bàsicament a les zones cristal·lines, com és el nostre cas (cristal·linitat     

sc-PLA = 60 %). Aleshores, això podria justificar el fet que la degradació hagi augmentat 

de forma progressiva amb la temperatura, enlloc de produir-se una marcada diferència 

entre les degradacions per sota i per sobre de la temperatura de transició vítria (75 ºC). 

Segons s’ha vist, doncs, els resultats mostren que a major temperatura, major és la 

capacitat de degradació hidrolítica que té el material. Per verificar això de forma 

quantitativa, es poden analitzar els resultats mitjançant l’equació d’Arrhenius, la qual és 

una expressió matemàtica que s’utilitza per comprovar la dependència de la velocitat 

d’una reacció química respecte la temperatura a la que té lloc la reacció [19]. 

A continuació es troba l’equació d’Arrhenius (Equació 9), 

𝑘(𝑇) = 𝐴 · 𝑒−
𝐸𝑎

𝑅·𝑇           (9) 

la qual es pot modificar mitjançant l’ús de logaritmes neperians, per a què sigui més fàcil 

de representar (Equació 10): 

ln(𝑘(𝑇)) = ln(𝐴) −
𝐸𝑎

𝑅
·

1

𝑇
         (10) 

A partir d’aquesta darrera forma de l’equació, es representa el logaritme de la constant 

cinètica, k(T), en front la inversa de la temperatura, T, en kelvins. Abans, però, cal 

determinar el valor de la constant. Això es pot fer a partir de l’expressió matemàtica 

(Equació 11), 

1

𝑀𝑡
=

1

𝑀0
+ 𝑘 · 𝑡      (11) 

On s’utilitza l’anomenat pes molecular del pic 𝑀𝑝 (és a dir, el pes molecular màxim de la 

corba pes molecular – temps de retenció) com a variable del pes molecular per cada 

instant, 𝑀𝑡. Aquest màxim és proporcionat pel GPC i els valors obtinguts per a cada 

mostra es troben recollits a la Taula 41. 
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 Mp (g/mol) 

T(ºC) Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 8 Dia 9 Dia 10 

36 210.000 208.000 251.300 219.600 211.100 183.600 183.600 168.400 

58 210.000 157.600 142.100 125.300 113.900 85.940 91.770 10.580 

80 210.000 126.600 91.770 74.000 34.220 11.560 10.580 - 

Taula 41. Pes molecular del pic, Mp 

Representant la inversa del pes molecular pic respecte el temps i realitzant una regressió 

lineal dels punts (Gràfica 51), s’obté la recta de l’Equació 11 per a cada temperatura. 

D’aquesta forma s’obté llavors el valor de la constant cinètica k de la reacció a 36, 58 i 80 

graus centígrads (Taula 42). 

 

Gràfica 51. Inversa del pes molecular pic respecte del temps 

 

T (ºC) Regressió lineal k(T) (mol·g-1·dia-1) 

36 y = 0,0001x + 0,0045;   R² = 0,819 0,0001 

58 y = 0,0007x + 0,0055;   R² = 0,961 0,0007 

80 y = 0,0109x  -  0,0069;  R² = 0,953 0,0109 

Taula 42. Constant cinètica k de la reacció a 36, 58 i 80 ºC 

Un cop determinada la constant cinètica, ja es pot representar l’equació d’Arrhenius 

(Equació 10), agafant ln(k(T)) com a variable dependent i 1/T com a independent (Gràfica 

52). Els valors utilitzats es troben a la Taula 43, on el signes de 1/T i del ln(k) han estat 

modificats per tal d’obtenir una recta de pendent positiu més fàcil d’interpretar.  
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   Valors representats 

T(ºC) T(K) k(T) (mol·g-1·dia-1) 1/T (1/T) - Ln(k) 

36 309 0,0001 0,0032 9,2103 

60 333 0,0007 0,0030 7,2644 

80 353 0,0109 0,0028 4,5190 

Taula 43. Valors utilitzats per representar Arrhenius 

 

Gràfica 52. Equació d’Arrhenius 

Gràcies a la recta de regressió obtinguda a la Gràfica 52, es pot afirmar que existeix una 

relació lineal (R2=0,965) entre la constant cinètica de la hidròlisi de l’estereocomplex de 

PLA i la temperatura a la qual té lloc la reacció. 

De les dades de regressió es poden obtenir l’energia d’activació (Ea) i el paràmetre pre-

exponencial (A) de l’equació d’Arrhenius: 

𝐸𝑎 =  11433 · 8,31 · 10−3  =  95,0 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐴 =  𝑒(27,577)  =  9,5 · 1011 𝑚𝑜𝑙 · 𝑔−1 · 𝑑𝑖𝑎−1 

Aquest valor de l’energia d’activació és lleugerament superior al determinat pel PLA 

convencional, que és de 82,2 kJ/mol [20]. El resultat és coherent amb el que es pot 

esperar de la degradació d’un PLA altament cristal·lí contra un PLA normal (és a dir,   

Easc-PLA > EaPLA). 
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6. Estudi econòmic 

Qualsevol projecte implica uns costos durant la seva realització. Aquests costos van 

relacionats amb tot allò que s’ha necessitat: material emprat, temps dedicat, etc. Gràcies 

a estudis econòmics com el proposat, es pot valorar la viabilitat del treball. 

Un estudi econòmic també actua com a referència per tal de saber quines són les 

necessitats de major i menor pes de cada recurs. Els costos es fraccionen en: cost dels 

reactius, de l’electricitat, de les proves d’identificació, del material de laboratori i del 

personal. 

 

6.1. Cost dels reactius 

En el cost dels reactius (Taula 44) s’especifiquen amb detall els preus per unitat de pes o 

volum, les quantitats utilitzades i el cost total dels reactius utilitzats en el projecte. 

 

Taula 44. Desglossament de costos dels reactius utilitzats 

Nom del producte Preu Quantitat utilitzada Cost total 

Vermiculita 10,00 € /  kg 0,050 kg 0,50 € 

Proteïna de soja 4,00 € / kg 0,004 kg 0,02 € 

Compost 3,50 € / kg 0,400 kg 1,40 € 

Hexafluoro-2-

propanol * 
500 € / l 0,400 l 200,00 € 

H2O destil·lada 0,01 € / l 200 l 2,00 € 

  TOTAL 203,92 € 

(*) Bona part de l’hexafluoro-2-propanol es recicla, i per tant, el seu cost disminuiria. 
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6.2. Cost del consum d’electricitat 

En aquest apartat es proposa un càlcul de la despesa elèctrica realitzada pels aparells 

utilitzats durant el transcurs del projecte, com també de la quantitat d’aigua consumida 

durant les tasques de laboratori i neteja. A la Taula 45 es pot apreciar la distribució dels 

costos totals: 

 

Taula 45. Desglossament de costos dels aparells de treball 

Aparell de treball Potència Temps Preu Cost total 

Estufa compostatge 300 W 888 h 0,13 € / kW·h 34,6 € 

Bomba pneumàtica 8 W 888 h 0,13 € / kW·h 0,9 € 

Estufes hidròlisi 300 W 480 h 0,13 € / kW·h 18,7 € 

Balança analítica 250 W 40 h 0,13 € / kW·h 1,3 € 

GPC 750 W 10 h 0,13 € / kW·h 1,0 € 

   TOTAL 56,5 € 

 

A més a més de l’equipament que té relació directa amb els experiments del projecte, 

també cal tenir en compte la despesa elèctrica d’altres aparells emprats al laboratori. En 

aquest grup es podrien englobar alguns aparells tals com l’aire condicionat, les neveres o 

la llum. El càlcul d’aquest consum es realitza suposant una potència de 0,1 kW/m2 en un 

espai de treball de 50 metres quadrats. 

0,1 
𝑘𝑊

𝑚2
· 50 𝑚2 · 40 𝑑𝑖𝑒𝑠 ·

4 ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
· 0,13

€

𝑘𝑊 · ℎ
= 104,0 € 
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6.3. Cost de les proves experimentals 

Els costos de les tècniques analítiques utilitzades per la identificació i caracterització dels 

compostos obtinguts, es resumeixen a continuació (Taula 46):  

 

Taula 46. Desglossament de costos dels assaigs 

Prova Cost (€/prova) Número d’assaigs Preu total 

GPC 150 23 3.450,0 € 

  Total 3.450,0 € 

 

6.4. Cost del material de laboratori 

En els costos del material de laboratori s’inclouen les despeses de tots els estris que han 

sigut utilitzats per a la realització de tota la part experimental del projecte (Taula 47). 

  

Taula 47. Desglossament de costos de material de laboratori 

Material laboratori Vida útil Quantitat Preu Cost 

Compostadors (Flascons 

Duran de 100 ml) 
reutilitzable 8 2,07 € / u 16,6 € 

Taps Compostadors reutilitzable 12 3,62 € / u 38,4 € 

Trampes de CO2 (Flascons 

Duran de 500 ml) 
reutilitzable 4 2,99 €/ u 12,0 € 

Vas de precipitats 500 ml reutilitzable 4 3,50 €/ u 14,0 € 

Tub de silicona 3 mm reutilizable 15 0,70 € / m 10,5  € 

Envasos diversos de plàstic 1 sol ús - - 25,0 € 

Material divers reutilitzable - - 100,0 € 

   Total 216,5 € 
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6.5. Cost del personal 

Els costos humans engloben les despeses del personal que du a terme el treball. Així 

doncs, es poden considerar dues persones implicades directament en el projecte. La 

primera és un enginyer químic, el qual realitza totes les tasques del projecte. Per altra 

banda, és important remarcar la feina del doctor en enginyeria química. Aquesta persona 

és l’encarregada de guiar i supervisar les tasques realitzades per l’enginyer químic.  

Per calcular el cost d’aquesta secció, es reflecteixen les hores d’implicació de cada una 

de les dues parts i el salari mínim brut. A la Taula 48, se sintetitzen aquests càlculs:   

 

Taula 48. Desglossament del cost humà 

Treballador Número d’hores 
Sou per unitat de 

temps 
Sou total 

Enginyer químic 600 15 € / h 9.000 € 

Tutor 80 30 € / h 2.400 € 

  Total 11.400 € 

6.6. Cost total 

Un cop esquematitzats els principals costos del projecte, es pot procedir a calcular el cost 

total del mateix. Aquest es defineix com la suma de totes les despeses associades (Taula 

49): cost dels reactius, de l’electricitat i l’aigua, de les proves experimentals, del material 

de laboratori i, finalment, el cost humà.  

 

Taula 49. Càlcul del cost total 

Tipus de despesa Cost 

Cost reactius 160,5 € 

Cost d’electricitat 213,9 € 

Cost dels assaigs 3.450,0 € 

Cost de material de laboratori 216,5 € 

Cost humà 11.400 € 

TOTAL 15.430,9 € 

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 

18.671,39 €. 
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7.  Impacte mediambiental  

Una de les consideracions importants que cal esmentar per tal de dur a terme el present 

projecte, són les possibles afectacions que pot causar aquest en el medi ambient. Com 

no podria ser d’altra manera, és inevitable que a l’hora de realitzar el procediment 

experimental al laboratori, s’hagin generat una sèrie de residus que s’han de considerar. 

En aquest projecte, no hi ha hagut presència d’una varietat de substàncies altament 

tòxiques. Tot i així, cal tenir present que els residus de materials de laboratori d’un sol ús, 

tals com pipetes pasteur, filtres, envasos de plàstic utilitzats, o fins i tot cert material que 

ha pogut quedar malmès després de la seva utilització, han de ser dipositats als 

contenidors adequats del departament d’Enginyeria Química per a un tractament 

posterior. 

Finalment, és convenient fer un estudi de la despesa ambiental del projecte. Per procedir 

al seu càlcul, cal recordar el consum elèctric calculat a l’apartat de Costos del treball. El 

total de kW·h que es poden calcular amb les dades de l’apartat 6.2. és de 1.234,62 kW·h. 

Amb aquest valor, juntament amb el coeficient proposat a nivell Espanyol d’Electricitat 

Convencional Nacional de 0,399 kg CO2 / kW·h, s’obté la quantitat de CO2 que 

aproximadament s’ha enviat a l’atmosfera: 

1.234,62 𝑘𝑊 · ℎ ·
0,399 kg CO2

kW · h
= 492,61 𝑘𝑔 𝐶𝑂2  

Prenent com a valor comparatiu mitjà que un vehicle normal emet uns 120 g de CO2 per 

km, aquest valor de 492,61 kg de CO2 correspondria a uns 4.100 km recorreguts. 
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8.  Planificació 

A la Figura 21 es mostra un diagrama de Gantt realitzat a l’inici del projecte, amb la 

finalitat d’organitzar les tasques al llarg del seu desenvolupament.  
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Figura 21. Diagrama de Gantt del projecte 
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha dut a terme una degradació per compostatge aeròbic de 6 

polímers diferents (tres policarbonats naturals i 3 polilactats) i una degradació per 

hidròlisi.  

Per realitzar la descomposició aeròbica, s’ha dissenyat i elaborat un sistema de 

compostatge a escala laboratori, en base a les indicacions de la ISO 14855. Aquest 

funciona a partir d’una bomba pneumàtica que impulsa un flux d’aire provinent de 

l’ambient cap als reactors o compostadors. Abans d’arribar als compostadors, es fa 

passar aquest flux, primer, per una trampa de diòxid de carboni que redueix la seva 

concentració de CO2 i, segon, per un humidificador que li aporta aigua. Finalment, 

després que el flux hagi passat pel compostador, s’analitza la seva concentració de CO2 

mitjançant un detector a la sortida. 

Aquest muntatge ha permès la presa de dades al laboratori durant 37 dies, les quals han 

estat analitzades i tractades amb la finalitat de determinar el percentatge de 

biodegradació de les mostres A, B, C, D, E i F. La mostra A (policarbonat natural de soja) 

ha mostrat capacitat de degradació després d’un període d’inducció de 20 dies, fins 

arribar a un 50% de degradació al finalitzar l’assaig; la mostra B (també policarbonat 

natural de soja), ha tingut un comportament similar, amb una fase inductiva de 20 dies i 

27% de degradació total; les mostres C i D no han desenvolupat el procés de 

compostatge, per la manca d’aireig als respectius compostadors; la mostra E 

(estereocomplex de PLA) ha començat la seva degradació després d’un període 

d’inducció de 15 dies i la seva velocitat de descomposició ha sigut lenta, resultant en un 

29% final de mostra degradada; finalment, la mostra F (PLA normal) ha mostrat un 

comportament similar al de la cel·lulosa, amb una degradació ràpida i un percentatge de 

degradació del 43%, el qual és superior a altres mostres, tot i tenir un assaig de 27 dies 

de durada. 

S’ha detectat que el compostador F1 (Blanc) mostra una certa activitat, fet una mica 

inesperat,  ja que aquest compostador no conté cap material polimèric per 

descompondre. El motiu més probable d’aquest fet és que l’addició de microbis comporta 

inevitablement la presència d’una petita quantitat de compost que serveix als bacteris 

com a matèria orgànica, permetent així que el compostador presenti emissió de CO2.  

S’ha observat que la trampa de CO2 donava emissions d’aquest gas variables amb el 

temps. Aquest comportament s’explica, principalment, a partir del CO2 de fons al 

laboratori: a mesura que ha anat avançant l’assaig, el nombre de persones que treballava 

al laboratori també ha anat variant. En conseqüència ha tingut lloc un increment en el 

CO2 de fons, que la trampa no ha pogut suprimir. 
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Els resultats obtinguts posteriorment a la degradació per hidròlisi podrien explicar el fet 

que la mostra d’estereocomplex de PLA (mostra E) presenti un petit període d’inducció al 

compostatge. Veient que aquest polímer té la capacitat de degradar-se hidrolíticament a     

58 ºC i tenint en compte que els compostadors es troben a aquesta mateixa temperatura i 

en condicions òptimes d’humitat, es dedueix que, abans d’iniciar-se la biodegradació de 

la mostra E, aquesta ha patit una degradació hidrolítica dins el compostador. Aquesta 

degradació dóna lloc a cadenes polimèriques de menor pes molecular, les quals són més 

fàcils de degradar per part dels microbis i, per tant, aquest fet és el que podria justificar la 

presència del període d’inducció a la mostra E. 

Pel que fa a la segona part experimental d’aquest projecte, aquesta ha consistit en una 

degradació hidrolítica de l’estereocomplex de PLA ja assajat mitjançant el compostatge 

(FE). Aquesta degradació s’ha dut a terme a tres temperatures (36, 58 i 80 ºC) i se n’ha 

fet una comparativa dels tres casos. A diferència del compostatge, en aquest cas l’ús 

d’un equip de GPC ha permès avaluar la modificació de l’estructura al llarg del procés 

d’hidròlisi, mostrant així una disminució de la llargada de les cadenes polimèriques a 

mesura que avança la degradació. 

Un altre aspecte de la hidròlisi observable a partir dels resultats és que a major 

temperatura, major ha estat el nivell de degradació assolit. A més, aquest comportament 

s’ha pogut demostrar a partir de l’equació d’Arrhenius, ja que aquesta equació mostra 

una relació lineal entre la temperatura a la qual té lloc l’assaig i la velocitat (o constant 

cinètica) de degradació de les mostres. Tenint en compte la temperatura de transició 

vítria de l’estereocomplex, Tg=75 ºC, aquest no era el comportament esperat a nivell 

teòric, segons el qual es preveia una evolució lenta tant per la degradació a 36 ºC com a 

58 ºC (les quals es troben per sota de la Tg) i una evolució accentuadament més ràpida 

per la degradació a 80 ºC (per sobre de la Tg). Això s’explica pel fet que la transició vítria 

afecta sobretot a la mobilitat de les cadenes de la part amorfa dels polímers. Sabent que 

aquest polímer té una major proporció d’estructura cristal·lina que d’estructura amorfa, és 

normal que la Tg no tingui gran influencia en els resultats obtinguts. 

Per altra banda, d’acord amb la teoria d’Arrhenius, s’ha calculat que l’energia d’activació 

és de 95,0 kJ/mol, la qual és lleugerament superior a l’energia determinada pel PLA 

convencional, que és de 82,2 kJ/mol [20]. El resultat és coherent amb el que es pot 

esperar de la degradació hidrolítica d’un PLA altament cristal·lí contra un PLA normal (és 

a dir,     Easc-PLA > EaPLA). 

Per últim, és important tenir en compte el fet que ambdues parts experimentals s’han dut 

a terme una única vegada per una qüestió de recursos, tant a nivell de temps com a nivell 

de material. Per tant, aquest projecte permet treure conclusions sobre les mostres 

analitzades, però caldria repetir els experiments un mínim de tres cops per poder 

confirmar de forma més ferma les conclusions extretes. 
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També cal remarcar que, tot i haver observat capacitat de biodegradació per part de les 

mostres analitzades, seria necessari realitzar un assaig de compostatge que durés 

mesos, per tal de saber si les mostres són o no totalment degradables. Un problema que 

presenten bastants polímers avui en dia és que, malgrat tenir la capacitat de degradar-se, 

aquests generen productes tòxics durant el procés, els quals poden aturar l’activitat 

microbiana i, per tant, deixen de ser degradables. Existeixen assajos de toxicologia que 

permeten comprovar aquesta característica, però aquests requereixen d’un temps 

d’execució més llarg. 

Com a proposta de millora en cas d’haver de tornar a fer un assaig de compostatge en un 

futur, seria recomanable disposar d’una mostra de microbis coneguda, ja que això 

permetria saber la capacitat que tenen aquests microbis de descompondre els plàstics. 

És a dir, en aquest experiment, per exemple, la font de bacteris ha estat un compost que 

no especifica el seu origen i/o la matèria prima que s’ha utilitzat per a la seva producció. 

Per tant, és impossible determinar quins bacteris s’hi troben i, conseqüentment, es 

desconeix la idoneïtat d’aquests microbis per al compostatge de polímers. 
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